
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیوان المدیریةقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1989/07/11 دمحم مصطفى احمد یوسف 1682295 كفـءكفـء12012/06/06 دكتوراهموجھ أول

یعمل بالدیوان 1983/09/01 عبدهللا ابوالعال مرعي ابراھیم 691238 كفـءكفـء22012/06/06 ماجیستیرمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1995/12/07 رجب احمد مصطفى على 716996 كفـءكفـء32012/07/01 ماجیستیرمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1997/08/12 عبد الناصر حسین احمد محمود 706133 كفـءكفـء42010/01/23 معلم أول

یعمل بالدیوان 1997/06/02 نجوى دمحماالمین دمحم حسن 2382956 كفـءكفـء52013/08/04 دكتوراهمعلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحجیرات 2011/03/01 عمر   خلیفھ   رمضان  سعید   2066752 كفـءكفـء12011/03/02 أمین مكتبة

الشویخات 2011/07/01 سمیھ  عالء الدین عبد الفتاح  عمر  2238719 كفـءكفـء22011/07/13 أمین مكتبة

الدیر الغربى للتعلیم االساسى الحدیث 2011/07/01 صفاء  مصطفى   علیقى   احمد  2226091 كفـءكفـء32011/07/13 أمین مكتبة

نجع الفقرة 2011/07/01 ھناء  عاشور  توفیق شعبان  2262452 كفـءكفـء42011/07/13 أمین مكتبة

دندرة الثانویة المشتركة 2011/07/01 اسراء   مبارك   دمحم   أحمد 2243173 كفـءكفـء52011/07/13 أمین مكتبة

قنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 اسراء كمال الدین مصطفى دمحم 2392628 كفـءكفـء62011/07/13 أمین مكتبة

ابو بكر الصدیق األعدادیة بالجبالو 2011/07/01 اسماء ابو الفضل سید دمحم 2389598 كفـءكفـء72011/07/13 أمین مكتبة

المخادمة االعدادیة بنین 2011/07/01 اسماء بخیت ابوالحمد ابراھیم 2356531 كفـءكفـء82011/07/13 أمین مكتبة

قنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 اسماء عباس ابراھیم دمحم 2260062 كفـءكفـء92011/07/13 أمین مكتبة

البیاضیھ 2011/07/01 اسماء مبارك ابو الحسن على 2252780 كفـءكفـء102011/07/13 أمین مكتبة

التحریر ع بنین 2011/07/01 اسماء محمود سید مصطفى 2228099 كفـءكفـء112011/07/13 أمین مكتبة

النوابعة باالشراف الغربیة 2011/07/01 الشیماء عبدالسالم عطا عبدالمنعم 2390566 كفـءكفـء122011/07/13 أمین مكتبة

الدكتور اسماعیل معتوق االبتدائیة 2011/07/01 أمیمھ فتحى دمحم محمود 2405241 كفـءكفـء132011/07/13 أمین مكتبة

الشیخ حسن الثانویة المشتركة بالترامسة 2011/07/01 ایمان حمدى اسماعیل على 2229566 كفـءكفـء142011/07/13 أمین مكتبة

المعنى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/02/21 ایمان دمحم مبارك حسین 2067981 كفـءكفـء152011/02/21 أمین مكتبة

العدیسیة االبتدائیة 2011/07/01 ایناس یوسف فھمى صلیب 2247289 كفـءكفـء162011/07/13 أمین مكتبة

دندرة 2011/07/01 جیھان مخلص الفى روفائیل 2244698 كفـءكفـء172011/07/13 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الصالحیة االعدادیة 2001/07/29 دعاء احمد جادهللا احمد 734018 كفـءكفـء182010/10/10 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب بالمنیرة 2011/07/01 ریم حسین حمزة دمحم 2094218 كفـءكفـء192011/07/13 أمین مكتبة

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 سحر دمحم احمد دمحم 2067283 كفـءكفـء202011/07/13 أمین مكتبة

الجزیریة االعدادیة 2011/07/01 شیماء احمد عبد الفتاح قاضى 2379199 كفـءكفـء212011/07/13 أمین مكتبة

عزبة جبریل 2011/07/01 عالء دمحم حجاجى عبدهللا 2396948 كفـءكفـء222011/07/13 أمین مكتبة

العسیلیة االعدادیة 2011/07/01 فاطمھ  عبد الستار  دمحم  على 2256581 كفـءكفـء232011/07/13 أمین مكتبة

الصالحیة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمھ الزھراء احمد عبد هللا حسن 2377994 كفـءكفـء242011/07/13 أمین مكتبة

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/07/01 فاطمھ دمحم علیو احمد 2248418 كفـءكفـء252011/07/13 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم ابوالوفا احمد مبارك 2238865 كفـءكفـء262011/07/13 أمین مكتبة

االشراف الغربیة االعدادیة 2010/01/05 دمحم عبد الالة  جمال الدین عبد اللطیف 2255730 كفـءكفـء272011/07/13 أمین مكتبة

المخادمة الثانویة المشتركة 2011/07/01 مروة تیسیر عبد الفتاح شعبان 2256087 كفـءكفـء282011/07/13 أمین مكتبة

اوالد سرور 2010/12/29 مروة عبد الرحیم اسماعیل على 2243123 كفـءكفـء292011/07/13 أمین مكتبة

المحروسة ع المشتركة 2011/07/01 مروه دمحم دمحم راشد 2383648 كفـءكفـء302011/07/13 أمین مكتبة

المخادمة االعدادیة بنات 2011/07/01 مریانا معادل زكى صلیب 2256958 كفـءكفـء312011/07/13 أمین مكتبة

الشعراوى االبتدائیة 2011/03/01 مریم موریس مغاریوس بسطا 2196495 كفـءكفـء322011/03/02 أمین مكتبة

نجع الدوم الجدیدة 2011/07/01 مصطفى اسماعیل عبد اللطیف موسى 2250582 كفـءكفـء332011/07/13 أمین مكتبة

النجاح بالطینة 2011/07/01 مھجھ حمدى عبدالحمید عمر 2303294 كفـءكفـء342011/07/13 أمین مكتبة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

المعنى الجدیدة 2011/02/21 نوره صالح رمضان متواى 2225522 كفـءكفـء352011/02/21 أمین مكتبة

البیاضیھ للتعلیم االساسى 2011/02/21 ھبة هللا دمحم على اسماعیل 2081168 كفـءكفـء362011/02/21 أمین مكتبة

فاطمھ الزھراء االبتدائیھ باالشراف 2011/07/01 ھبھ محمود زین العابدین دمحم 2237701 كفـءكفـء372011/07/13 أمین مكتبة

الراشدین 2011/07/01 ھند حسن سید سقاو 2250581 كفـءكفـء382011/07/13 أمین مكتبة

المعنى ع المشتركة 2011/07/01 أیمن  محمود  دمحم  عبدالقادر  2254544 كفـءكفـء392011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

قنا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 دعاء  صالح   منصور   أحمد  2243198 كفـءكفـء402011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

قنا الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2011/07/01 رانیا   عادل   صبرى  عصملى  2117648 كفـءكفـء412011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

ابو بكر الصدیق بالنحال 2011/07/01 رندا  یحیى  سعد  حسن  2256590 كفـءكفـء422011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االشراف الثانویة المشتركة 2011/07/01 منال  دمحم  على  عبد الاله  2256965 كفـءكفـء432011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الطویرات الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد عبد الھادى دمحم احمد 2299822 كفـءكفـء442011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

قنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 اسراء عبد هللا دمحم حسن 2256084 كفـءكفـء452011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

قنا الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات السیاحیة 2011/07/01 الشیماء عادل عبد المجید عبد الموجود 2223999 كفـءكفـء462011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السادات 2011/07/01 امیرة عبد اللطیف فرید احمد 2392445 كفـءكفـء472011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

االمل للصم وضعاف السمع بنین 2011/07/01 دالیا دمحم مصطفى دمحم 2267687 كفـءكفـء482011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

قنا الثانویة بنات 2011/07/01 دعاء فتحى محمود جاد 2401108 كفـءكفـء492011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

السالم  الثانویة النموذجیة بنین بقنا 2011/07/01 دینا شحاتھ محمود حسن 2393192 كفـءكفـء502011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المعنى تعلیم اساسى اعدادى 2010/12/22 رشا نصرالدین بحر عطا 2389907 كفـءكفـء512011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المنیرة الرسمیة للغات االبتدائیة 2011/07/01 سوزان مبارك عبد الوھاب دمحم 2250587 كفـءكفـء522011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید مصطفى عباس 2011/07/01 شیماء فوزى احمد مغربى 2260065 كفـءكفـء532011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 غادة رمضان على دمحم 2237751 كفـءكفـء542011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

مدینة العمال 2011/07/01 فاطمة الزھراء دمحم عبدالمقصود دمحم 2356523 كفـءكفـء552011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

نجع السید 2011/07/01 دمحم حمدى رجب دمحم 2267278 كفـءكفـء562011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/07/01 نبیلھ عبید شعبان دمحم 2255319 كفـءكفـء572011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

المخادمة االعدادیة بنات 2011/07/01 ھناء متولى ابراھیم دمحم 2257570 كفـءكفـء582011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

عبد اللة القرشى 2011/07/01 ھند جالل عبد السالم عبد الغنى 2260373 كفـءكفـء592011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

نجع العرب االعدادیة بالطویرات 2011/07/01 وفاء دمحم فؤاد دمحم 2255258 كفـءكفـء602011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

فصول الشیخ حسین بالجبالو 2011/07/01 والء منصور حسن سلیمان 2379547 كفـءفوق المتوسط612011/07/13 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2000/10/31 مصطفى حسن احمد مصطفى 735703 كفـءكفـء622012/06/06 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

القائد المؤمن بالعسیلیة 2000/10/02 مصطفي احمد عبدهللا سعید 735588 كفـءكفـء632012/06/06 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

الشیخ عیسى 2002/05/01 دمحم عادل عبدالمجید عبدالموجود 737950 كفـءكفـء642010/01/23 أخصائى تكنولوجیا

الراشدین 2011/07/01 دمحم فتحى عبد هللا دمحم 2264783 كفـءكفـء652011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 إیمان   جمال   حامد  أحمد    2238623 كفـءكفـء662011/07/13 أخصائى نفسى

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 مروه   جعفر دندراوى    حسان   2238619 كفـءكفـء672011/07/13 أخصائى نفسى

دندرة الثانویة المشتركة 2011/07/01 مصطفى  حسن  محمود   خلیفھ   2239610 كفـءكفـء682011/07/13 أخصائى نفسى
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عمر بن الخطاب االعدادیة مشتركة بقنا 2011/07/01 منى   عبدالفتاح  صادق  دمحم   2230339 كفـءكفـء692011/07/13 أخصائى نفسى

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/07/01 نرمیـــــــــن   كمــــــــــــال   فوزى   تــــــادرس 2228543 كفـءكفـء702011/07/13 أخصائى نفسى

قنا االعدادیة بنات 2011/07/01 نھاد  دمحم  محمود دمحم   2244099 كفـءكفـء712011/07/13 أخصائى نفسى

االشراف الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 ا میره  دمحم  حسن   طھ  2243177 كفـءكفـء722011/07/13 أخصائى نفسى

السادات 2011/07/01 أمیره   یوسف   صبحى   محارب  2243138 كفـءكفـء732011/07/13 أخصائى نفسى

االشراف الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 شیرین أحمد الجھالن على  2262483 كفـءكفـء742011/07/13 أخصائى نفسى

المعنى 2011/07/01 ھنـــــاء   رمضان  دمحم حسن  2246728 كفـءكفـء752011/07/13 أخصائى نفسى

عبد اللة القرشى 2011/07/01 والء  دمحم  كامل  یوسف  2256585 كفـءكفـء762011/07/13 أخصائى نفسى

المعنى ع المشتركة 2011/07/01 أ مـــــانى  یوسف   سلیم  دمحم 2246640 كفـءكفـء772011/07/13 أخصائى نفسى

العسیلیة االعدادیة 2009/07/01 أحمد  عباس دمحم  أحمد 2256514 كفـءكفـء782011/07/13 أخصائى نفسى

الشیخ حسن الثانویة المشتركة بالترامسة 2008/10/18 احمد على دمحم احمد 2372180 كفـءكفـء792011/07/13 أخصائى نفسى

ابو الحسن 2011/07/01 اسراء مصطفى دمحم حسن 2238561 كفـءكفـء802011/07/13 أخصائى نفسى

القائد المؤمن بالعسیلیة 2011/07/01 اسماء سید احمد ابوزید 2256064 كفـءكفـء812011/07/13 أخصائى نفسى

الصالحیة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 اسماء عبد العظیم عطا سالمھ 2267697 كفـءكفـء822011/07/13 أخصائى نفسى

النحال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء عوض شحات یوسف 2221603 كفـءكفـء832011/07/13 أخصائى نفسى

السالم بالعبابدة 2011/07/01 اسماء فتحى احمد وھب هللا 2257318 كفـءكفـء842011/07/13 أخصائى نفسى

السالم االبتدائیة بجبل دندرة 2011/07/01 اسماء محمود سید دمحم 2250578 كفـءكفـء852011/07/13 أخصائى نفسى
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خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 اسماء یوسف حامد على 2371319 كفـءكفـء862011/07/13 أخصائى نفسى

الدكتور ھاشم دمحم رشوان 2011/07/01 الھام محمود حسین حسنین 2263080 كفـءكفـء872011/07/13 أخصائى نفسى

االخصاص االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 امال حسن دمحم حسن 2371896 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى نفسى

عزبة جبریل االعدادیة 2011/07/01 آمال مصطفى احمد ابراھیم 2220922 كفـءكفـء892011/07/13 أخصائى نفسى

عزبة حامد ع 2006/09/18 أمیرة دمحم حسن دمحم 2354011 كفـءكفـء902011/07/13 أخصائى نفسى

المنشیة االبتدائیة المشتركة بقنا 2011/07/01 ایرینى اسكندر ویصا محارب 2380052 كفـءكفـء912011/07/13 أخصائى نفسى

مدینة العمال 2011/07/01 ایفون جرجس بولس دریاس 2219313 كفـءكفـء922011/07/13 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 ایمان عبد الباسط دمحم رضیوى 2237750 كفـءكفـء932011/07/13 أخصائى نفسى

فصول الشیخ حسن االعدادیة بالترامسة 2011/07/01 حسن عبد الكریم عبد الباقى عبید هللا 2268822 كفـءكفـء942011/07/13 أخصائى نفسى

قنا الثانویة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 حفصھ دمحم عبد العزیز على 2238801 كفـءكفـء952011/07/13 أخصائى نفسى

الشیخ عیسى االعدادیة 2009/12/26 حنان عباس مصطفى دمحم 2380064 كفـءكفـء962011/07/13 أخصائى نفسى

الحمیدات 2011/07/01 حیاة معروف بدوى رفاعى 2238778 كفـءكفـء972011/07/13 أخصائى نفسى

قنا الثانویة بنات 2011/07/01 دعاء رمضان على على 2253198 كفـءكفـء982011/07/13 أخصائى نفسى

السیدة زینب الثانویة للبنات 2008/02/10 دعاء فتحــــــــــــى معوض حسن 2227609 كفـءكفـء992011/07/13 أخصائى نفسى

الحمیدات 2011/07/01 رشا مبارك اسماعیل محمود 2239858 كفـءكفـء1002011/07/13 أخصائى نفسى

نجع السید 2011/07/01 رشا دمحم حسین ابراھیم 2237753 كفـءكفـء1012011/07/13 أخصائى نفسى

الشبان المسلمین بقنا 2008/03/21 رشا محمود جمعھ حسین 2256083 كفـءكفـء1022011/07/13 أخصائى نفسى
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األعلي

ابو بكر الصدیق بالنحال 2011/07/01 رقیھ رفعت محمود ابو زید 2380054 كفـءكفـء1032011/07/13 أخصائى نفسى

البیاضیة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 رمضان عبده ابراھیم على 2265189 كفـءكفـء1042011/07/13 أخصائى نفسى

االشراف الغربیة االعدادیة 2011/07/01 رندا رمضان یوسف احمد 2371994 كفـءكفـء1052011/07/13 أخصائى نفسى

خالد بن الولید بالحمیدات 2008/07/01 زینب سید مصطفى احمد 2242758 كفـءكفـء1062011/07/13 أخصائى نفسى

السیدة زینب الثانویة للبنات 2011/07/01 ساره عید على احمد 2373148 كفـءكفـء1072011/07/13 أخصائى نفسى

قنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 سالى سمیر جاد دمحم 2379570 كفـءكفـء1082011/07/13 أخصائى نفسى

دندرة 2011/07/01 سحر احمد سید حسن 2264165 كفـءكفـء1092011/07/13 أخصائى نفسى

معھد النور للمكفوفین 2011/07/01 سمیة خضرى حسن احمد 2257812 كفـءكفـء1102011/07/13 أخصائى نفسى

االشراف الثانویة المشتركة 2011/07/01 سھیر احمد على مصطفى 2257649 كفـءكفـء1112011/07/13 أخصائى نفسى

قنا الثانویة بنات 2011/07/01 سوزان عبد الرسول على دمحم 2288292 كفـءكفـء1122011/07/13 أخصائى نفسى

عزبة یوسف بدندرة 2011/07/01 شادیة على سلیمان ابراھیم 2212208 كفـءكفـء1132011/07/13 أخصائى نفسى

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/07/01 شیماء احمد احمد عبداللطیف 2354044 كفـءكفـء1142011/07/13 أخصائى نفسى

نجع السید 2011/07/01 شیماء بكر عباس دمحم 2237752 كفـءكفـء1152011/07/13 أخصائى نفسى

سیدى عبد الرحیم ع بنات 2009/01/30 شیماء فتحى مصطفى سید 2252609 كفـءكفـء1162011/07/13 أخصائى نفسى

مدینة العمال 2011/07/01 شیماء متولى ابراھیم متولى 2379610 كفـءكفـء1172011/07/13 أخصائى نفسى

الدكتور اسماعیل معتوق االبتدائیة 2008/12/03 شیماء دمحم حامد عبد المجید 2288670 كفـءكفـء1182011/07/13 أخصائى نفسى

المنشیة االبتدائیة المشتركة بقنا 2011/07/01 شیماء محمود فوزى دمحم 2261089 كفـءكفـء1192011/07/13 أخصائى نفسى
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س. قنا الجدیدة ع ت  2011/07/01 صفاء أحمد حسن أحمد 2354014 كفـءكفـء1202011/07/13 أخصائى نفسى

قنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 صفاء احمد مجدى دمحم صالح 2288636 كفـءكفـء1212011/07/13 أخصائى نفسى

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 صفاء كمال الصغیر دمحم 2233028 كفـءكفـء1222011/07/13 أخصائى نفسى

حامـد سلیمان االعدادیة بنین 2009/07/21 صالح محمود على مبارك 2372284 كفـءكفـء1232011/07/13 أخصائى نفسى

سیدى عبد الرحیم ع بنات 2011/07/01 عبیر محمود عبد الواحد دمحم 2252678 كفـءكفـء1242011/07/13 أخصائى نفسى

الدیر الغربى االعدادیة 2011/07/01 عزه زنباعى دمحم عبده 2241643 كفـءكفـء1252011/07/13 أخصائى نفسى

االشراف الثانویة المشتركة 2011/07/01 عزه كمال سعد نجدى 2253230 كفـءكفـء1262011/07/13 أخصائى نفسى

قنا الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 عمران حمدي عمران سلیم 2399419 كفـءكفـء1272011/07/13 أخصائى نفسى

قنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 فاتن ابو بكر دمحم عباس 2227702 كفـءكفـء1282011/07/13 أخصائى نفسى

الدندراوى 2011/07/01 فادیھ عطیتو مصطفى توفیق 2239720 كفـءكفـء1292011/07/13 أخصائى نفسى

الطویرات المشتركة 2011/07/01 كوثر  عبد الدایم ابو المجد احمد 2255256 كفـءكفـء1302011/07/13 أخصائى نفسى

الفیصل المشتركة 2011/07/01 لمیاء احمد طایع عامر 2233478 كفـءكفـء1312011/07/13 أخصائى نفسى

)ابتدائى(التربیة الفكریة بقنا  2011/07/01 مارى جرجس ادیب ساویرس 2266336 كفـءكفـء1322011/07/13 أخصائى نفسى

السادات 2011/07/01 مریم ثروت موریس شھید 2229878 كفـءكفـء1332011/07/13 أخصائى نفسى

نجع السید 2006/09/18 مریم سید دمحم ابراھیم 2354028 كفـءكفـء1342011/07/13 أخصائى نفسى

قنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 منال عمران ابراھیم دمحم 2235907 كفـءكفـء1352011/07/13 أخصائى نفسى

النحال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى حسین عمران سلیم 2386527 كفـءكفـء1362011/07/13 أخصائى نفسى
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الجبالو الثانویة المشتركة 2011/07/01 منى عباس احمد حسین 2372907 كفـءكفـء1372011/07/13 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب بالحصوایة 2011/07/01 منى عبد المحسن عبادى ابراھیم 2288294 كفـءكفـء1382011/07/13 أخصائى نفسى

المعنى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 منى دمحم محمود عبد ربھ 2232284 كفـءكفـء1392011/07/13 أخصائى نفسى

النور بمدرسة المحافظة على البصر.ف 2011/07/01 مھا البس دمحم احمد 2355337 كفـءكفـء1402011/07/13 أخصائى نفسى

قنا الرسمیة  لغات االعدادیة 2011/07/01 نسرین عالء الدین قطب دمحم 2347253 كفـءكفـء1412011/07/13 أخصائى نفسى

قنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 نورا قرشى دمحم عبد الرازق 2227695 كفـءكفـء1422011/07/13 أخصائى نفسى

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/07/01 نوره ابو المجد احمد بخیت 2255443 كفـءكفـء1432011/07/13 أخصائى نفسى

الشھید مصطفى عباس 2011/07/01 ھانم دمحم دندراوى مدنى 2261175 كفـءكفـء1442011/07/13 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 ھبة كمال سید عمر 2243637 كفـءكفـء1452011/07/13 أخصائى نفسى

المعنى تعلیم اساسى اعدادى 2008/12/17 ھبھ بدوى مبارك ابوزید 2224007 كفـءكفـء1462011/07/13 أخصائى نفسى

فاطمھ الزھراء االبتدائیھ باالشراف 2011/07/01 ھبھ عبد السید على احمد 2237702 كفـءكفـء1472011/07/13 أخصائى نفسى

ابو الحسن 2011/07/01 ھبھ عبده متولى احمد 2238547 كفـءكفـء1482011/07/13 أخصائى نفسى

)بالشویخات ( االشراف البحریة  2011/07/01 ھدى احمد دمحم اسماعیل 2293240 كفـءكفـء1492011/07/13 أخصائى نفسى

السالم بالعبابدة 2011/07/01 ھناء ربیع دمحم الضوى 2257322 كفـءكفـء1502011/07/13 أخصائى نفسى

قنا االعدادیة بنات 2011/07/01 ھناء دمحم احمد عثمان 2233411 كفـءكفـء1512011/07/13 أخصائى نفسى

مدینة قنا الجدیدة 2006/09/18 ھند عبدالواحد دمحم رشاد 2354017 كفـءكفـء1522011/07/13 أخصائى نفسى

2011/07/01 جنوب قنا االعدادیة بنات ھویدا احمد محمود الصغیر 2234648 كفـءكفـء1532011/07/13 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسان بن ثابت 2011/07/01 وفاء عبدالحمید مصطفى عرفات 2201072 كفـءكفـء1542011/07/13 أخصائى نفسى

قنا األعدادیة المھنیة بنات 2008/12/14 والء جاد الرب رفاعى دمحم 2229877 كفـءكفـء1552011/07/13 أخصائى نفسى

سیدى عمر 2009/06/07 والء دمحم عبد الحمید دمحم 2229694 كفـءكفـء1562011/07/13 أخصائى نفسى

2011/07/01 جنوب قنا االعدادیة بنات یاسمین عبد الفتاح عطیھ خلیل 2234645 كفـءكفـء1572011/07/13 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 1994/10/13 عبدالناصر عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح 719010 كفـءكفـء1582012/06/06 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

السادات ریاض أطفال 2011/07/01 أمانى  السید لطفى   نور   على   2243158 كفـءكفـء1592011/07/13 أخصائى اجتماعى

القناویھ  ریاض أطفال 2011/07/01 لمیاء  شرقاوى  حسین  جمعھ  2245344 كفـءكفـء1602011/07/13 أخصائى اجتماعى

شھید ابو الفضل الرشیدى 2011/07/01 محمود معوض دمحم  محمود  2248238 كفـءكفـء1612011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 مدینة العمال ریاض أطفال ھدى  سید مصطفى أحمد  2267587 كفـءكفـء1622011/07/13 أخصائى اجتماعى

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2010/02/03 احمد ابو الحسن دمحم دمحم 2256948 كفـءكفـء1632011/07/13 أخصائى اجتماعى

فصول الشیخ حسن االعدادیة بالترامسة 2011/07/01 احمد سعید ھاشم على 2395421 كفـءكفـء1642011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/07/01 ارمیا الیون عطا هللا بولص 2277841 كفـءكفـء1652011/07/13 أخصائى اجتماعى

قنا االبتدائیة المشتركة ریاض أطفال 2011/07/01 اسماء عبد الرحمن دمحم عبد الرحمن 2252919 كفـءكفـء1662011/07/13 أخصائى اجتماعى

المعنى ع المشتركة 2011/07/01 أسماء عبد الرحمن دمحم عبد القادر 2342683 كفـءكفـء1672011/07/13 أخصائى اجتماعى

السواحلیة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء كمال سید على 2396909 كفـءكفـء1682011/07/13 أخصائى اجتماعى

النحال الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء مبارك حسن شاذلى 2257688 كفـءكفـء1692011/07/13 أخصائى اجتماعى

حسان بن ثابت ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء محمود حسین دمحم 2224043 كفـءكفـء1702011/07/13 أخصائى اجتماعى
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

2011/07/01 مدینة العمال ریاض أطفال اعتماد قیصر عزیز تاوضروس 2323918 كفـءكفـء1712011/07/13 أخصائى اجتماعى

المنشیة ریاض أطفال 2010/05/22 الشیماء عبدالحافظ دمحم اسماعیل 2393569 كفـءكفـء1722011/07/13 أخصائى اجتماعى

الثورة االبتدائیة بدندرة ریاض أطفال 2011/07/01 امال ظریف غظاس العبادى 2299838 كفـءكفـء1732011/07/13 أخصائى اجتماعى

السید عبدالرحیم الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 امانى  احمد مبارك احمد 2225484 كفـءكفـء1742011/07/13 أخصائى اجتماعى

عزبة یوسف بدندرة ریاض اطفال 2011/07/01 امانى مدنى دمحم ابراھیم 2392451 كفـءكفـء1752011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 قنا الرسمیة  لغات ریاض اطفال امانى مصطفى دمحم محمود 2288880 كفـءكفـء1762011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 امیره دمحم حسن الضوى 2380631 كفـءكفـء1772011/07/13 أخصائى اجتماعى

الدكتور اسماعیل معتوق االبتدائیة 2011/07/01 امیره دمحم عبد الوھاب عاشور 2259343 كفـءكفـء1782011/07/13 أخصائى اجتماعى

دكتور ھاشم رشوان ریاض اطفال 2011/07/01 ایرینى امیل بسطاوروس میخائیل 2253718 كفـءكفـء1792011/07/13 أخصائى اجتماعى

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 ایمان حسین ابراھیم دمحم 2393920 كفـءكفـء1802011/07/13 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال)تعلیم اساسى ( قنا الجدیدة  2011/07/01 جاكلین جرجس راجى صلیب 2230925 كفـءكفـء1812011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحمیدات 2011/07/01 حسین على جبر حسین 2349621 كفـءكفـء1822011/07/13 أخصائى اجتماعى

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/07/01 دالیا شعبان على شاكر 2386819 كفـءكفـء1832011/07/13 أخصائى اجتماعى

المنیرة الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء دمحم سعدالدین احمد 2257621 كفـءكفـء1842011/07/13 أخصائى اجتماعى

المعنى 2011/07/01 دعاء دمحم عارف ھمام 2301698 كفـءكفـء1852011/07/13 أخصائى اجتماعى

الدكتور ھاشم دمحم رشوان 2011/07/01 رباب ابو الحسن غمرى السایح 2239770 كفـءكفـء1862011/07/13 أخصائى اجتماعى

ناصر ریاض اطفال 2011/07/01 رضوى ابراھیم عبدالمنعم دمحم 2392561 كفـءكفـء1872011/07/13 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

االشراف القبلیة الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 رویدا  أحمد  عبد الرحیم مصطفى 2262180 كفـءكفـء1882011/07/13 أخصائى اجتماعى

الزھراء 2011/07/01 ریحاب جالل حسن حسین 2263297 كفـءكفـء1892011/07/13 أخصائى اجتماعى

الدیر الشرقى الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 سامیھ حسنى دمحم عبد هللا 2280059 كفـءكفـء1902011/07/13 أخصائى اجتماعى

الدیر الغربى الحدیثة ریاض اطفال 2011/07/01 سحر منسى احمد ابو العال 2383633 كفـءكفـء1912011/07/13 أخصائى اجتماعى

نجع السید ریاض أطفال 2011/07/01 سماح دمحم خلیل احمد 2288920 كفـءكفـء1922011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحمیدات 2011/07/01 صالح الدین مصطفى كمال دمحم محمود 2378059 كفـءكفـء1932011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق الثانویة للبنین 2011/07/01 عبد الحمید دمحم احمد على 2265752 كفـءكفـء1942011/07/13 أخصائى اجتماعى

حاجر قنا ریاض أطفال 2011/07/01 عفاف عبد العاطف شرقاوى عبد الراضى 2389821 كفـءكفـء1952011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجبالو للتعلیم األساسى ریاض أطفال 2011/07/01 علیاء مصطفى على دمحم 2264597 كفـءكفـء1962011/07/13 أخصائى اجتماعى

ابو بكر الصدیق الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 غادة فتحى احمد دمحم 2401083 كفـءكفـء1972011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 الحسین االبتدائیة ریاض أطفال غاده عبد الجواد مصطفى حسن 2383591 كفـءكفـء1982011/07/13 أخصائى اجتماعى

الصالحیة للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ الزھراء جاد الرب عبد الوھاب حسین 2394351 كفـءكفـء1992011/07/13 أخصائى اجتماعى

سیدى عمر ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ الزھراء محمود حسن دمحم 2225467 كفـءكفـء2002011/07/13 أخصائى اجتماعى

الشیخ عیسى 2011/07/01 كمال على عبد الرحیم حربى 2258247 كفـءكفـء2012011/07/13 أخصائى اجتماعى

)بالشویخات ( االشراف البحریة  2011/07/01 لمیاء ابو عامر احمد عثمان 2266545 كفـءكفـء2022011/07/13 أخصائى اجتماعى

السید عبدالرحیم الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 لمیاء كمال سید على 2396901 كفـءكفـء2032011/07/13 أخصائى اجتماعى

السادات ریاض أطفال 2011/07/01 مارى میالد سدراك عطا هللا 2241227 كفـءكفـء2042011/07/13 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

النصر بالدیر الشرقى 2011/07/01 مبروك منوفى ابوالحمد سید 2367996 كفـءكفـء2052011/07/13 أخصائى اجتماعى

المخادمة االعدادیة بنات 2011/07/01 دمحم عبد الكریم یوسف دمحم 2255290 كفـءكفـء2062011/07/13 أخصائى اجتماعى

النحال االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مرثا نبیل عشم یعقوب 2343235 كفـءكفـء2072011/07/13 أخصائى اجتماعى

دار السالم بكرم عمران ریاض أطفال 2011/07/01 مروة عبد االحمید دمحم دمحم 2299669 كفـءكفـء2082011/07/13 أخصائى اجتماعى

المعنى الجدیده ریاض أطفال 2007/02/14 مروه احمد عباس احمد 2254386 كفـءكفـء2092011/07/13 أخصائى اجتماعى

القناویة للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2011/07/01 مروه قدرى على دمحم 2226677 كفـءكفـء2102011/07/13 أخصائى اجتماعى

الحمیدات المشتركة ریاض اطفال 2011/07/01 مریم نزیة شفیق عبد المالك 2254385 كفـءكفـء2112011/07/13 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 الجزیریة االبتدائیة ممدوح دمحم طھ محمود 2395448 كفـءكفـء2122011/07/13 أخصائى اجتماعى

االخصاص االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 منى دمحم حامد حسن 2256061 كفـءكفـء2132011/07/13 أخصائى اجتماعى

حامـد سلیمان االعدادیة بنین 2011/07/01 منى مصطفى على مصطفى 2251379 كفـءكفـء2142011/07/13 أخصائى اجتماعى

الثورة االبتدائیة بالطویرات 2011/07/01 مھران رزق دكرونى محمود 2269326 كفـءكفـء2152011/07/13 أخصائى اجتماعى

المخادمة الجدیدة 2011/07/01 نادیة نصر حسن عثمان 2401101 كفـءكفـء2162011/07/13 أخصائى اجتماعى

المعنى 2011/07/01 نجالء فتحى یوسف سلیم 2395433 كفـءكفـء2172011/07/13 أخصائى اجتماعى

دندرة المشتركة ریاض أطفال 2011/07/01 نجالء دمحم فخرى موسى 2234730 كفـءكفـء2182011/07/13 أخصائى اجتماعى

المعنى تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/01 نرمین كمال السید عبدالمسیح 2207524 كفـءكفـء2192011/07/13 أخصائى اجتماعى

حسان بن ثابت ریاض اطفال 2011/07/01 نسمھ حسن فكرى على 2259177 كفـءكفـء2202011/07/13 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید بالحمیدات ریاض أطفال 2011/07/01 نیرمین ادوار یوسف بخیت 2247299 كفـءكفـء2212011/07/13 أخصائى اجتماعى
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2011/07/01 أوالد عمرو ریاض أطفال ھبة حزین احمد على 2243178 كفـءكفـء2222011/07/13 أخصائى اجتماعى

الزھراء االشراف الشرقیة ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ هللا وحید طھ خلیل 2392420 كفـءكفـء2232011/07/13 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید بكرم عمران ریاض أطفال 2011/07/01 ھدى ابراھیم دمحم على 2225995 كفـءكفـء2242011/07/13 أخصائى اجتماعى

النحال ریاض اطفال 2011/07/01 ھناء ودیع مترى بقطر 2253221 كفـءكفـء2252011/07/13 أخصائى اجتماعى

االشراف الغربیة ریاض اطفال 2011/07/01 ھویده امبارك عمر على 2262798 كفـءكفـء2262011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجزیریة ریاض أطفال 2011/07/01 وفاء شاكر ابراھیم دمحم 2401427 كفـءكفـء2272011/07/13 أخصائى اجتماعى

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 یحیى دمحم على دمحم على 2292418 كفـءكفـء2282011/07/13 أخصائى اجتماعى

الجبیل االعدادیة بدندرة 1987/10/01 عبدهللا حلمى دمحم ابراھیم 703920 كفـءكفـء2292012/08/23 دكتوراهمعلم خبیر

المحافظة على البصر بقنا 1997/09/01 صفیھ مبارك موسى حمید 732931 كفـءكفـء2302012/09/25 دكتوراهمعلم أول أ

یعمل بالدیوان 1986/01/01 عبد المنعم عبد الحفیظ دمحم عبد الغنى 695789 كفـءكفـء2312010/10/10 معلم أول أ

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 1994/10/13 قناوى دمحم فاوى احمد 717349 كفـءكفـء2322012/06/06 دكتوراهمعلم أول أ

الزھراء 1986/09/01 محمود احمد دمحم احمد 708831 كفـءكفـء2332010/10/10 معلم أول أ

قنا الثانویة الزخرفیة المعماریة بنین 1984/12/01 میشیل ودیع قلینى یوساب 691619 كفـءكفـء2342010/01/23 معلم أول أ

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بنین 1994/12/01 ھالة حامد حسن حسین 726667 كفـءكفـء2352012/06/06 ماجیستیرمعلم أول أ

قنا الثانویة الزخرفیة المعماریة بنین 1984/11/10 یحیى ابراھیم على حسن 700963 كفـءكفـء2362010/01/23 معلم أول أ

قنا الثانویة الفنیة بنات 1995/01/01 شادیة أبو السعود محمود خلیفة 705608 كفـءكفـء2372010/10/10 معلم أول

القائد المؤمن بالعسیلیة 1992/09/01 صفاء ابو السعود راشد دمحم 723629 كفـءكفـء2382009/06/17 معلم أول
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قنا الثانویة الزخرفیة المعماریة بنین 1985/10/12 عبد النبى عبده عبد القادر مبارك 692549 كفـءكفـء2392009/02/17 معلم أول

یعمل بالدیوان 2001/03/11 فاطمة منصور محمود على 738056 كفـءكفـء2402012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

سیدى عبدالرحیم االعدادیة بنین 2001/07/01 دمحم احمد فؤاد أحمد 740886 كفـءكفـء2412012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

قنا األعدادیة المھنبة بنین 1998/02/19 دمحم فرغلى دمحم حسین 730526 كفـءكفـء2422009/02/17 معلم أول

سیدى عبدالرحیم االعدادیة بنین 2002/05/01 دمحم ماھر السایح ھمام 738997 كفـءكفـء2432012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

القائد المؤمن بالعسیلیة 1991/11/01 محمود یوسف علي احمد 710275 كفـءكفـء2442009/06/17 معلم أول

طارق بن زیاد االبتدائیة 2002/05/01 نجالء دمحم طلعت اسماعیل 741314 كفـءكفـء2452012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

دندرة الثانویة المشتركة 2000/10/31 نوسة عبده عبد الرحمن اسماعیل 730423 كفـءكفـء2462012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

السالم  الثانویة النموذجیة بنین بقنا 2011/07/01 إ سراء   أ بو  القـــــاسم   عطـــــا   دمحم     2228394 كفـءكفـء2472011/07/13 معلم

قنا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/02/21 اسماء    سمیر   مغربى   عبد  هللا     2053930 كفـءكفـء2482011/02/21 معلم

ابنود االعدادیة للبنات 2011/02/21 ریھام    ابسخرون     واصف   ابسخرون     2055022 كفـءكفـء2492011/02/21 معلم

الطوابیة االعدادیة المشتركة 2011/02/21 سحر   دمحم   الدنقى  على     2067274 كفـءكفـء2502011/02/21 معلم

البیاضیھ للتعلیم االساسى 2011/02/21 والء   غریب  محمود   احمد     2067172 كفـءكفـء2512011/02/21 معلم

السواحلیھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 امانى   سعد    احمد   مصطفى    2215922 كفـءكفـء2522011/07/13 معلم

جزیرة الطوابیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رشوان   جاد   على   عمار    2067223 كفـءكفـء2532011/07/13 معلم

القناویة 2011/07/01 سامیھ   احمد   عبد  الرحیم   مكى    2067154 كفـءكفـء2542011/07/13 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/02/21 شیماء عبد  الرسول عبد اللطیف  دمحم    2053696 كفـءكفـء2552011/02/21 معلم
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كرم عمران اعدادیة 2011/07/01 عبد الناصر   عد العزیز   حسن   بربرى    2067518 كفـءكفـء2562011/07/13 معلم

المعنى تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/03/01 فاتن   مصطفى    حسن    معوض    2055020 كفـءكفـء2572011/03/02 معلم

قنا الفنیة المتقدمة التجاریة 2011/07/01 فاطمھ  الزھراء  عبد  الباسط   دمحم   دمحم    2229388 كفـءكفـء2582011/07/13 معلم

الحجیرات ع 2011/07/01 دمحم   عبد الكریم   دمحم    یوسف    2066746 كفـءكفـء2592011/07/13 معلم

الراشدین 2011/03/01 مصطفى  محمود   رشیدى     سالم    2064287 كفـءكفـء2602011/03/02 معلم

الشبان المسلمین بقنا 2008/10/02 منى   عبد  المنعم   عرابى   كمال الدین    2067973 كفـءكفـء2612011/07/13 معلم

دندرة ع 2011/02/21 نسمھ    عبده   محمود   خلیفھ    2067394 كفـءكفـء2622011/02/21 معلم

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/02/21 نیفین    أ لفى  برسوم   بسطا    2230290 كفـءكفـء2632011/02/21 معلم

االمل بنین بقنا 2011/02/21 ھدى   على   عبد هللا  إ براھیم    2229299 كفـءكفـء2642011/02/21 معلم

دندرة الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھمت ابراھیم  دمحم   ابراھیم    2067384 كفـءكفـء2652011/03/03 معلم

عبدالوھاب داوود المرزوقى تعلیم اساسى 2011/02/21 ھند   رزیق   على مرعى    2067527 كفـءكفـء2662011/02/21 معلم

الحمیدات 2011/07/01 احمد  البدرى  عطیتو دمحم   2046032 كفـءكفـء2672011/07/13 معلم

المعنى 2011/07/01 أحمد  حسین   أحمد  دمحم   2250986 كفـءكفـء2682011/07/13 معلم

التحریر ع بنین 2011/02/21 احمد  عزت  دمحم  الصغیر  یوسف   2224989 كفـءكفـء2692011/02/21 معلم

الحجیرات 2011/07/01 احمد  محمود  عبدالھادى   احمد   2066798 كفـءكفـء2702011/07/13 معلم

الحجیرات 2011/07/01 أسامھ  مفید  فتحى   توفیق   2066943 كفـءكفـء2712011/07/13 معلم

الحسین االبتدائیة 2011/07/01 أم كلثوم   رمضان   دمحم  حسین   2245279 كفـءكفـء2722011/07/13 معلم
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المحروسة ع المشتركة 2011/07/01 أمل   عثمان   بدر    سالمان   2243455 كفـءكفـء2732011/07/13 معلم

الحجیرات 2011/07/01 امیره  شعبان  ھاشم  دمحم   2066909 كفـءكفـء2742011/07/13 معلم

قنا االبتدائیة المشتركة ریاض أطفال 2011/07/01 امیره  دمحم  سالم  حسن   2229443 كفـءكفـء2752011/07/13 معلم

حسان بن ثابت ریاض اطفال 2011/07/01 ایمان   دمحم   رمضان   دمحم   2067189 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان  دمحم  یوسف   احمد   2215899 كفـءكفـء2772011/07/13 معلم

النصر بالدیر الشرقى 2011/07/01 إیمان خالد  احمد  إسماعیل   2254641 كفـءكفـء2782011/07/13 معلم

الحجیرات 2011/07/01 حسین   بخیت   ابراھیم   حسن   2066962 كفـءكفـء2792011/07/01 معلم

كرم عمران 2011/07/01 حمدى  دمحم   عطا  ریان   2243279 كفـءكفـء2802011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الرسمیةریاض اطفال 2011/02/21 حنان  بالل   دمحم  احمد   2226537 كفـءكفـء2812011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب بالحصوایة 2011/02/21 دعاء   عبده   على  محمود   2067475 كفـءكفـء2822011/02/21 معلم

حسان بن ثابت 2011/07/01 دعاء   نجیب   دمرانى   سلیم   2245253 كفـءكفـء2832011/07/13 معلم

الشبان المسلمین بقنا 2011/07/01 رحاب دمحم  الصادق   عبد  الرحیم   دمحم   2239599 كفـءكفـء2842011/07/13 معلم

نجع السید 2008/09/21 رشا   ربیع حسین  إبراھیم   2229413 كفـءكفـء2852011/02/21 معلم

المعنى 2011/02/21 رشا   عبد  الاله  دمحم   على   2066987 كفـءكفـء2862011/02/21 معلم

المعنى الجدیدة 2011/02/21 رضیھ شحاتھ  احمد  دمحم   2050499 كفـءكفـء2872011/02/21 معلم

االشراف القبلیة الرسمیةریاض اطفال 2011/02/21 زینب    عبد  الرحیم   اسماعیل   احمد   2226561 كفـءكفـء2882011/02/21 معلم

دندرة 2011/07/01 زینب   عبد  العزیز  عبد  القادر  محمود   2246446 كفـءكفـء2892011/07/13 معلم
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البیاضیھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 سامیھ  وھیب  عبد السمیع فرغلى   2067029 كفـءكفـء2902011/03/02 معلم

خالد بن الولید بالحمیدات 2011/02/21 سرحان ابوالقاسم   سرحان  احمد   2067985 كفـءكفـء2912011/02/21 معلم

الطویرات ع 2011/07/01 سعاد   احمد   كامل   وھب  هللا   2054013 كفـءكفـء2922011/07/13 معلم

جزیرة الطوابیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سعید  دمحم   محمود   السید   2067262 كفـءكفـء2932011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة 2011/07/01 سلوى    عبید   دمحم   رفاعى   2067441 كفـءكفـء2942011/07/13 معلم

قنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سلوى  حسانى  محمود  على   2254550 كفـءكفـء2952011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق بدندرة تعلیم اساسى 2011/03/01 سید   عبد الرحیم   عبد  السمیع   حسین   2230163 كفـءكفـء2962011/03/03 معلم

الراشدین 2008/12/20 شرین  محمود  أحمد  دمحم   2264938 كفـءكفـء2972011/07/13 معلم

نجع عرابى بالشیخ ركاب 2011/02/21 شیماء   عوض   جاد هللا سید   2226515 كفـءكفـء2982011/02/21 معلم

الترامسة 2011/07/01 شیماء   مصطفى   احمد  عبد  المجید   2238659 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

الدیر الغربى الحدیثة 2011/07/01 صفاء    عبد  الرحیم   احمد  ابراھیم   2067948 كفـءكفـء3002011/07/13 معلم

الشھید مصطفى عباس 2011/07/01 صفاء   احمد   صدیق  دمحم   2226119 كفـءكفـء3012011/07/13 معلم

قنا االعدادیة بنات 2011/07/01 عبیر عبد  هللا دمحم   إبراھیم   2244118 كفـءكفـء3022011/07/13 معلم

خالد بن الولید بالحمیدات ریاض أطفال 2011/02/21 عفاف عبد  المعروف   احمد  على   2053705 كفـءكفـء3032011/02/21 معلم

جزیرة الطوابیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 على   دمحم   على  حسن   2067205 كفـءكفـء3042011/07/13 معلم

النھضة بالجبیل 2011/02/21 عوض   سعد   منوفى عبده   2054337 كفـءكفـء3052011/02/21 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 غاده    حسن  دمحم احمد   2262199 كفـءكفـء3062011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النھضة بالجبیل 2011/07/01 فاطمھ   شحات   خالد  دمحم   2246441 كفـءكفـء3072011/07/13 معلم

قنا المشتركة 2011/07/01 فاطمھ  الزھراء   حسن   ابراھیم   حسن   2224997 كفـءكفـء3082011/07/13 معلم

المحروسة ع المشتركة 2011/07/01 فیفیان   جاد  هللا أنور  إبراھیم   2243418 كفـءكفـء3092011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 كریمھ  محمود  احمد   محمود   2067056 كفـءكفـء3102011/07/13 معلم

جزیرة الطوابیة 2011/07/01 ماریان  نعیم   راغب   تادرس   2067145 كفـءكفـء3112011/07/13 معلم

البیاضیھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم    احمد   شاذلى   دمحم   2067143 كفـءكفـء3122011/07/13 معلم

المخادمة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم  احمد  دمحم   سالم   2243210 كفـءكفـء3132011/07/13 معلم

الحجیرات 2011/07/01 دمحم  حراجى  نور   على   2066928 كفـءكفـء3142011/07/13 معلم

الشیخ عیسى 2011/02/21 مختار   بخیت   ابو  الحمد  ابراھیم   2226128 كفـءكفـء3152011/02/21 معلم

الشویخات 2011/03/01 مدیحة   سید     احمد    عثمان   2064269 كفـءكفـء3162011/03/03 معلم

السید عبدالرحیم الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 مروه  جمال دمحم  الغزالى   أحمد   2245302 كفـءكفـء3172011/07/13 معلم

الشویخات 2011/07/01 مصطفى    على  ھاشم  دمحم   2238644 كفـءكفـء3182011/07/13 معلم

فصول خالد بن الولید االعدادیة بالحمیدات 2011/07/01 مصطفى   خضرى   عاشور   دمحم   2062126 كفـءكفـء3192011/07/16 معلم

اوالد عمرو اال عدادیة 2010/01/30 مصطفى   عباس  عطیت هللا   بكار   2067244 كفـءكفـء3202011/07/13 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 منصور   محمود   حسین   على   2243498 كفـءكفـء3212011/07/13 معلم

الدندراوى 2011/07/01 منى   دمحم    عبد  السالم احمد   2246433 كفـءكفـء3222011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة 2011/07/01 منى  حافظ   احمد  على   2067449 كفـءكفـء3232011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/07/01 منى  حافظ   مصطفى  دمحم   2253979 كفـءكفـء3242011/07/13 معلم

الدیر الشرقى االعدادیة 2011/02/21 منیرفا   عطفى  بطرس   سدراك   2067931 كفـءكفـء3252011/02/21 معلم

نجع العرب بالترامسة 2011/07/01 ناھد   بركات   بكیر  دمحمین   2228173 كفـءكفـء3262011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/07/01 ناھد مأمون   فراج سلیمان   2066781 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

القناویة للتعلیم االساسى 2011/02/21 نجالء  مسعود   عبد  الباقى   احمد   2066887 كفـءكفـء3282011/02/21 معلم

دندرة ع 2011/02/21 نرمین   عیاد   منتیاس   فام   2067404 كفـءكفـء3292011/02/21 معلم

المنیرة الرسمیة للغات االبتدائیة 2011/07/01 ھاجر   محمود  درویش   عبد هللا   2247960 كفـءكفـء3302011/07/13 معلم

المخادمة 2011/07/01 ھالھ   على  عبادى دمحم   2254620 كفـءكفـء3312011/07/13 معلم

الشویخات 2011/07/01 ھالھ  حمدى   حسن   على   2238679 كفـءكفـء3322011/07/13 معلم

القناویة ع 2011/03/01 ھانى  سید  مصطفى  احمد   2066997 كفـءكفـء3332011/03/02 معلم

دكتور ھاشم رشوان ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ  ناصر    صالح  فاخورى   2256941 كفـءكفـء3342011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة 2011/02/21 ھدى   رمضان   محمود   دمحم   2054346 كفـءكفـء3352011/02/21 معلم

الحجیرات 2011/07/01 ھناء   عبده   احمد    على   2066810 كفـءكفـء3362011/07/13 معلم

السواحلیة 2011/07/01 ھنــــــاء   دمحم    عبید   أحمد   2253823 كفـءكفـء3372011/07/13 معلم

دندرة 2011/03/01 ھنده  احمد احمد  دمحم   2054322 كفـءكفـء3382011/03/02 معلم

المحروسة ع المشتركة 2011/07/01 ولید   دمحم  جاد  الرب دمحم   2243405 كفـءكفـء3392011/07/13 معلم

الحمیدات 2011/07/01 یاسر   خلف   حسن   احمد   2053929 كفـءكفـء3402011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع السید 2009/11/22 ا حمد   سعد   عطــــــا أ  حمد  2228492 كفـءكفـء3412011/02/21 معلم

الشیخ حسن الثانویة المشتركة بالترامسة 2011/07/01 أحمد   عبد الاله خصیو  على  2243398 كفـءكفـء3422011/07/13 معلم

الصالحیة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/02/21 أحمد  سعد  على مغربى  2237307 كفـءكفـء3432011/02/21 معلم

الطویرات الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 أحمد حسن  أحمد  دمحم  2248023 كفـءكفـء3442011/07/13 معلم

السالم بالعبابدة 2011/07/01 اسماء   على   عبد العزیز  دمحم  2238641 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 أسماء  حسنى  دمحم  عبد الرحیم  2256389 كفـءكفـء3462011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بالجبالو 2011/07/01 أسمــــاء  على  احمد حسین  2262447 كفـءكفـء3472011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/07/01 أسماء  دمحم   الصغیر   دمحم  2249039 كفـءكفـء3482011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 أمل  طلعت رمزى عبد المالك  2259575 كفـءكفـء3492011/07/13 معلم

الشویخات 2011/07/01 أمل  عبدالسالم  عبید إسماعیل  2238656 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

الحمیدات 2011/07/01 أیالریا   جرجس   فھمى   عیسى  2243485 كفـءكفـء3512011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 جاكلین   جرجس   عیاد   لبیب  2264881 كفـءكفـء3522011/07/13 معلم

أبنود اإلبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 حنان حافظ بدرى امین  2262458 كفـءكفـء3532011/07/13 معلم

النھضة بالجبیل 2011/02/21 دعاء   حسن   دمحم   احمد  2054311 كفـءكفـء3542011/02/21 معلم

النوابعة باالشراف الغربیة 2011/07/01 دعاء  خلف   أحمد   شحاتھ  2249020 كفـءكفـء3552011/07/13 معلم

نجع عرابى بالشیخ ركاب 2011/07/01 دعاء عبد الوھاب  طھ إسماعیل  2257004 كفـءكفـء3562011/07/13 معلم

الحجیرات 2010/11/08 رومانى   نصحى   اسكندر  قریاقوس  2066854 كفـءكفـء3572011/03/02 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع الفقرة 2011/07/01 زینب احمد عباس احمد  2262450 كفـءكفـء3582011/07/13 معلم

نجع العرب بالترامسة 2011/07/01 زینب عبد النبى  ھاشم مھران  2267585 كفـءكفـء3592011/07/13 معلم

عبدالوھاب داوود المرزوقى تعلیم اساسى 2011/02/21 سعید   ھاشم   ابو  المجد   عبد  هللا  2067554 كفـءكفـء3602011/02/21 معلم

المحروسة ع المشتركة 2011/07/01 سعید مرزوق  دمحم احمد  2254561 كفـءكفـء3612011/07/13 معلم

الترامسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سھـــــام  أبو الخیر  صدیق حسن  2257042 كفـءكفـء3622011/07/13 معلم

سیدى عبدالرحیم االعدادیة بنین 2011/07/01 سھر ریان  دمحم إبراھیم  2267608 كفـءكفـء3632011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 سھیر  محمود   حسانى   أحمد  2238758 كفـءكفـء3642011/07/13 معلم

السادات ریاض أطفال 2011/07/01 شـــــادیھ   سلیمان   شرقاوى  منصور  2229343 كفـءكفـء3652011/07/13 معلم

المنشیة االبتدائیة المشتركة بقنا 2011/07/01 شیماء  تاج الدین حجاجى إبراھیم  2267584 كفـءكفـء3662011/07/13 معلم

الدیر الغربى ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 صفاء  عبد النعیم  دمحم  اسماعیل  2226099 كفـءكفـء3672011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/07/01 صفاء  دمحم  محمود أحمد  2256998 كفـءكفـء3682011/07/13 معلم

2011/07/01 جنوب قنا االعدادیة بنات عبدهللا منصور رزق أحمد  2259504 كفـءكفـء3692011/07/13 معلم

الحجیرات 2011/02/21 عزیزه   ابو المجد   الدسوقى  على  2067068 كفـءكفـء3702011/02/21 معلم

الطویرات الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عصام  یوسف جمال  عبدالرحیم  2296412 كفـءكفـء3712011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیھ بدندره 2011/02/21 عمرو   ولیم عدلى ابراھیم  2229493 كفـءكفـء3722011/02/21 معلم

النھضة بالجبیل 2011/02/21 فاطمھ   احمد   دمحم    سید  2055018 كفـءكفـء3732011/02/21 معلم

المخادمة الجدیدة 2011/07/01 دمحم   زروق  على  متولى  2254572 كفـءكفـء3742011/07/13 معلم
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السالم االبتدائیة بجبل دندرة 2011/07/01 محمود  دمحم  عبادى  سید  2254685 كفـءكفـء3752011/07/13 معلم

النجاح بالطینة 2011/07/01 محمود أحمد  حسن  بكرى  2256951 كفـءكفـء3762011/07/13 معلم

السادات 2007/04/30 مریم  ماھر  بھیج  سرافیل  2267581 كفـءكفـء3772011/07/13 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 مصطفى    حسن   فكرى  احمد  2229368 كفـءكفـء3782011/07/13 معلم

االشراف الثانویة المشتركة 2011/07/01 منال احمد  أبوالحمد أحمد  2256955 كفـءكفـء3792011/07/13 معلم

الراشدین 2011/07/01 منى   عبد الرحیم  محمود حسن  2251653 كفـءكفـء3802011/07/13 معلم

المخادمة الجدیدة 2011/07/01 منى   على عبادى  دمحم  2254606 كفـءكفـء3812011/07/13 معلم

ام القرى ع بنات بالمنیرة الحدیثة 2011/07/01 منى تیسیر عبد الفتاح  شعبان  2260881 كفـءكفـء3822011/07/13 معلم

الدیر الشرقى الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 منى محمود  جابر  محمود  2280080 كفـءكفـء3832011/07/13 معلم

جزیرة الطوابیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مینا   سمیر   عیاد   جندى  2067159 كفـءكفـء3842011/07/13 معلم

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/07/01 نجوى  ھاشم  أحمد دمحم  2254036 كفـءكفـء3852011/07/13 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 ھبة هللا  عبد الرحیم  دمرداش إبراھیم  2257052 كفـءكفـء3862011/07/13 معلم

الدیر الغربى االعدادیة 2011/07/01 ھناء  أحمد  دمحم   سالم  2248007 كفـءكفـء3872011/07/13 معلم

الدیر الغربى ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھیبھ  حسن    عبد  الزاھر  أبراھیم  2243461 كفـءكفـء3882011/07/13 معلم

الطویرات ع 2009/12/13 ابتسام اسطفانوس امین عبید 2212134 كفـءكفـء3892011/07/13 معلم

نجع عزالى االبتدائیة بالدیر الشرقى 2011/07/01 ابتسام امین دمحم احمد 2388097 كفـءكفـء3902011/07/13 معلم

قنا االبتدائیة المشتركة ریاض أطفال 2011/07/01 ابتسام حسن دمحم حسن 2069951 كفـءكفـء3912011/07/13 معلم
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الشیخ حسین 2011/07/01 ابتسام سید دمحم مصطفى 2356782 كفـءكفـء3922011/07/13 معلم

مدینة قنا الجدیدة 2011/07/01 ابتسام عبد الھادى سید محمود 2256072 كفـءكفـء3932011/07/13 معلم

الزھراء 2011/02/21 ابتسام على اسماعیل احمد 2059069 كفـءكفـء3942011/02/21 معلم

)بالشویخات ( االشراف البحریة  2011/07/01 ابتسام مبارك دمحم دمحم 2293241 كفـءكفـء3952011/07/13 معلم

اوالد سمك االعدادیة 2011/07/01 ابتسام محفوظ السید ابو الحسن 2300346 كفـءكفـء3962011/07/13 معلم

حامـد سلیمان االعدادیة بنین 2011/07/01 ابتسام مراد ھاشم یسن النقیب 2241191 كفـءكفـء3972011/07/13 معلم

االشراف الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم أبوالحمد مصطفى أحمد 2389820 كفـءكفـء3982011/07/13 معلم

عزبة یوسف بدندرة 2011/03/01 ابراھیم جاد الرب احمد  حجاجى 2060555 كفـءكفـء3992011/03/02 معلم

المعنى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/03/01 ابراھیم فاوى سلیم دمحم 2233390 كفـءكفـء4002011/02/21 معلم

الطوابیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 إبراھیم دمحم حسن  بلیلھ 2296417 كفـءكفـء4012011/07/13 معلم

مدینة العمال 2011/07/01 ابراھیم دمحم مبارك بدرى 2395439 كفـءكفـء4022011/07/13 معلم

الحجیرات 2011/07/01 ابو الحسن حسن محمود مصطفى 2389785 كفـءكفـء4032011/07/13 معلم

وحده ابنود المجمعة 2011/03/01 أبو الحسن حسین إبراھیم عبد المولى 2068531 كفـءكفـء4042011/03/02 معلم

العروبة االبتدائیة بالحجیرات 2011/07/01 أبو الحسن عبد الحمید فتحى عبد الرحیم 2069964 كفـءكفـء4052011/07/16 معلم

قنا الفنیة المتقدمة التجاریة 2011/07/01 ابو الحسن دمحم بشیر مصطفى 2396953 كفـءكفـء4062011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 ابو الفضل احمد دمحم بدران 2265264 كفـءكفـء4072011/07/13 معلم

معبد دندرة 2006/10/10 ابو النجاه على عبد الكریم محمود 2259185 كفـءكفـء4082011/07/13 معلم
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الحجیرات 2011/07/01 ابوالمكارم تقى احمد محمود 2392319 كفـءكفـء4092011/07/13 معلم

)بالبطاطخة ( االشراف البحریة  2011/07/01 ابوبكر  عباس مصطفى حسن 2379201 كفـءكفـء4102011/07/13 معلم

الدیر الشرقى االعدادیة 2011/07/01 اتنصار احمد سعید ابراھیم 2401093 كفـءكفـء4112011/07/13 معلم

قنا االعدادیة بنات 2011/07/01 احسان دمحم سید لیسى 2298978 كفـءكفـء4122011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال الصالحیة 2011/03/01 احسان دمحم دمحم احمد 2048061 كفـءكفـء4132011/03/02 معلم

نجع الجبیل االبتدائیة بدندره 2011/07/01 أحالم حسن علي السید 742457 كفـءكفـء4142011/07/13 معلم

الشیخ عیسى 2011/03/01 احالم عبده قناوى فرغل 2195168 كفـءكفـء4152011/03/03 معلم

االشراف القبلیة الرسمیة 2011/03/01 احالم دمحم على دمحم 2214865 كفـءكفـء4162011/03/01 معلم

كالحین ابنود الجدیدة 2011/07/01 احالم محمود على دمحم 2237719 كفـءكفـء4172011/07/13 معلم

عزبة جبریل 2011/02/21 احمد  ابوالحجاج احمد محمود 2075252 كفـءكفـء4182011/02/21 معلم

الحجیرات 2011/07/01 احمد  ھاشم جابر احمد 2389915 كفـءكفـء4192011/07/13 معلم

اوالد سمك االعدادیة 2011/07/01 احمد ابوالحسن شاذلى احمد 2397172 كفـءكفـء4202011/07/13 معلم

الجبالو الثانویة المشتركة 2011/02/21 احمد ابوالفضل احمد حسن 2214763 كفـءكفـء4212011/02/21 معلم

ف جزیرة الطوابیة االعدادیة 2011/07/01 احمد ابوزید على مصطفى 2218204 كفـءكفـء4222011/07/13 معلم

المحروسة الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد احمد عبد العظیم احمد 2246966 كفـءكفـء4232011/07/13 معلم

اوالد عمرو التجاریة 2011/07/01 أحمد الطاھر محى الدین أحمد 2070004 كفـءكفـء4242011/07/13 معلم

العروبة االبتدائیة بالحجیرات 2011/07/01 أحمد أنور على عویس 2069974 كفـءكفـء4252011/07/13 معلم
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الشھید محمود عبد الراضى االبتدائیة 2011/07/01 احمد تقى عبداللطیف حسن 2068077 كفـءكفـء4262011/07/13 معلم

المحروسة 2011/02/21 أحمد جامع عبد الحافظ محمود 2087996 كفـءكفـء4272011/02/21 معلم

عزبة حامد 2010/01/01 احمد جمال دمحم یوسف 2067942 كفـءكفـء4282011/07/13 معلم

عزبة بدر بالمحروسة 2011/02/21 احمد حداد طھ دمحم 2062277 كفـءكفـء4292011/02/21 معلم

النحال االبتدائیة المشتركة 2011/02/21 احمد حسن بیومى محمود 2218906 كفـءكفـء4302011/02/21 معلم

المخادمة الجدیدة 2009/06/07 احمد حسن دمحم عبد الكریم 2263285 كفـءكفـء4312011/07/13 معلم

النحال االبتدائیة المشتركة 2011/02/21 احمد رجب فكرى حسن 741949 كفـءكفـء4322011/02/21 معلم

ابو الحسن 2011/07/01 أحمد سعد أحمد احمد 2353071 كفـءكفـء4332011/07/13 معلم

الحسین االبتدائیة 2011/07/01 احمد سعید كامل محمود 2067097 كفـءكفـء4342011/07/13 معلم

نجع الجبیل االعدادیة بدندرة 2011/03/01 احمد سید احمد حسین 2233698 كفـءكفـء4352011/03/02 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/07/01 احمد سید دمحم احمد 2072086 كفـءكفـء4362011/07/13 معلم

2011/02/21 ابنود االعدادیة بنین احمد عاشور احمد عامر 738439 كفـءكفـء4372011/02/21 معلم

المخادمة الجدیدة 2010/08/06 احمد عبد الرحمن عطیتو على 2076342 كفـءكفـء4382011/02/21 معلم

معبد دندرة 2011/07/01 احمد عبد الرحیم احمد رسالن 2299680 كفـءكفـء4392011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 احمد عبد المعطى حسن اسماعیل 2243889 كفـءكفـء4402011/07/13 معلم

)بالشویخات ( االشراف البحریة  2011/07/01 احمد عبدالرحیم دمحم دمحم 2360439 كفـءكفـء4412011/07/13 معلم

جزیرة الطویرات االبتدائیة 2010/11/05 احمد عبده أبوالمجد سالم 2089981 كفـءكفـء4422011/02/21 معلم
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ف جزیرة الطوابیة االعدادیة 2011/07/01 احمد عرفات مبارك شحاتة 2317220 كفـءكفـء4432011/07/13 معلم

قنا األعدادیة المھنبة بنین 2011/07/01 احمد عطیتو جادالكریم دمحم 2220012 كفـءكفـء4442011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 احمد على موسى دمحم 2075280 كفـءكفـء4452011/07/13 معلم

الشبان المسلمین بقنا 2011/07/01 احمد فاروق محمود على 2253573 كفـءكفـء4462011/07/13 معلم

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/07/01 احمد فتحى حسین سلیم 2395424 كفـءكفـء4472011/07/13 معلم

الشھید محمود عبد الراضى االبتدائیة 2011/07/01 احمد فكرى عبد الاله عسر 2237782 كفـءكفـء4482011/07/13 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2009/02/01 احمد فؤاد ذكى دمحم 736613 كفـءكفـء4492011/07/13 معلم

جزیرة الطویرات االبتدائیة 2008/12/09 احمد فؤاد طھ حمزه 2265300 كفـءكفـء4502011/07/13 معلم

القناویة 2011/07/01 احمد مبارك كامل عاشور 2392424 كفـءكفـء4512011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد مجدى احمد رشوان 2089984 كفـءكفـء4522011/07/13 معلم

فصول الشیخ حسن االعدادیة بالترامسة 2011/07/01 احمد دمحم ابراھیم مبارك 2083632 كفـءكفـء4532011/07/13 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/07/01 احمد دمحم احمد  الصغیر 2395418 كفـءكفـء4542011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/07/01 احمد دمحم احمد على 2330601 كفـءكفـء4552011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالحصوایة 2011/02/21 أحمد دمحم رفعت نور الدین  دمحم 2068789 كفـءكفـء4562011/02/21 معلم

قنا الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم زكى دمحم 2378891 كفـءكفـء4572011/07/13 معلم

الترامسة 2008/09/20 احمد دمحم على احمدعبد الجلیل 2067107 كفـءكفـء4582011/02/21 معلم

العروبة االبتدائیة بالحجیرات 2011/07/01 احمد دمحم على حسین 2383718 كفـءكفـء4592011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة
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األعلي

دندره الثانویة الزراعیھ 2011/07/01 احمد دمحم ھاشم دمحم 2303927 كفـءكفـء4602011/07/13 معلم

الحجیرات 2011/07/01 احمد دمحم یوسف ابوالسعود 2389913 كفـءكفـء4612011/07/13 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 احمد محمود سید احمد 2075447 كفـءكفـء4622011/07/13 معلم

)بالبطاطخة ( االشراف البحریة  2011/07/01 احمد محمود قاسم محمود 2379200 كفـءكفـء4632011/07/13 معلم

شھداء الجزیریة بالكالحین االعدادیة 2011/02/21 أحمد مصطفى مصطفى إبراھیم 2069306 كفـءكفـء4642011/02/21 معلم

الدیر الشرقى االبتدائیة بالجبل 2011/02/21 احمد یوسف دمحم صالح 2071319 كفـءكفـء4652011/02/21 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/02/21 ارزاق صابر جاد بدران 742796 كفـءكفـء4662011/02/21 معلم

الدیر الشرقى الجدیدة 2011/07/01 ارزاق محمود دمحم حسن 2288568 كفـءكفـء4672011/07/13 معلم

دندره الثانویة الزراعیھ 2007/08/05 ارمیا فاروق ادیب مجلع 732871 كفـءكفـء4682011/07/16 معلم

الشیخ حسین 2011/07/01 ارین رضى حبیب حنان 2287560 كفـءكفـء4692011/07/13 معلم

الشویخات 2011/07/01 أرینى  بارح  عیسى  عطا هللا 2238702 كفـءكفـء4702011/07/13 معلم

الطوابیة االعدادیة المشتركة 2010/05/01 اسامھ احمد جابر دمحم 2237778 كفـءكفـء4712011/07/13 معلم

اوالد سمك االعدادیة 2011/07/01 اسامھ عبد الحلیم عبد الرحمن على 2299700 كفـءكفـء4722011/07/13 معلم

الدیر الشرقى االبتدائیة بالجبل 2011/07/01 اسامھ دمحم حسین على 2288219 كفـءكفـء4732011/07/13 معلم

المحروسة ع المشتركة 2011/07/01 استر وجیھ ونجت مرقس 2255180 كفـءكفـء4742011/07/13 معلم

الطوابیة 2011/07/01 استیر بشرى تمرى مقار 2219352 كفـءكفـء4752011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 استیر عاطف فارس مصرى 2393601 كفـءكفـء4762011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

2011/07/01 جنوب قنا االعدادیة بنات اسراء ابوبكر دمحم ابوبكر 2234724 كفـءكفـء4772011/07/13 معلم

السید عبدالرحیم الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 اسراء انور عمر حسن 2228703 كفـءكفـء4782011/07/13 معلم

الشیخ حسین 2009/01/17 اسراء رمضان سلیم دمحم 2395319 كفـءكفـء4792011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 اسراء فوزى قبیل ابراھیم 2248440 كفـءكفـء4802011/07/13 معلم

السادات 2005/09/17 اسراء مرتضى احمد دمحم 2389906 كفـءكفـء4812011/07/13 معلم

نجع داوود االبتدائیة 2011/07/01 اسعاد فراج على احمد 2379497 كفـءكفـء4822011/07/13 معلم

قنا الرسمیة  لغات االعدادیة 2011/07/01 اسالم محمود احمد عبد هللا 2380058 كفـءكفـء4832011/07/13 معلم

المحروسة ع المشتركة 2011/07/01 أسماء   خلف  هللا  سعید   دیاب 2243422 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/07/01 اسماء ابراھیم رضوان ابراھیم 2381388 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

الزھراء االشراف الشرقیة ریاض اطفال 2011/02/21 أسماء أبو المجد أحمد طھ 2132105 كفـءكفـء4862011/02/21 معلم

المعنى الجدیدة 2011/02/21 اسماء أبو المجد دمحم عبدالكریم 2069998 كفـءكفـء4872011/02/21 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 اسماء ابو بكر احمد حسین 2247298 كفـءكفـء4882011/07/13 معلم

الحمیدات المشتركة ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء ابوالحجاج مغربى دمحم 2350857 كفـءكفـء4892011/07/13 معلم

مدینة العمال 2011/07/01 اسماء احمد الضوى دمحم 2392019 كفـءكفـء4902011/07/13 معلم

السواحلیة 2011/02/21 اسماء احمد حسن خلیل 2226830 كفـءكفـء4912011/02/21 معلم

سیدى عبد الرحیم ع بنات 2011/02/21 اسماء احمد محمود احمد 2067242 كفـءكفـء4922011/02/21 معلم

سیدى عبدالرحیم االعدادیة بنین 2011/02/21 اسماء احمد وفیق نور الدین عبد الظاھر 2075462 كفـءكفـء4932011/02/21 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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األعلي

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 أسماء السمان شیت سید 2371370 كفـءكفـء4942011/07/13 معلم

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/07/01 اسماء بركات مصطفى دمحم 2255506 كفـءكفـء4952011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/03/01 اسماء جاد الرب احمد ابراھیم 742877 كفـءكفـء4962011/03/02 معلم

المعنى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/02/21 اسماء حجاجى حسن عبد الرسول 742102 كفـءكفـء4972011/02/21 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 اسماء خلف دمحم سید 2288358 كفـءكفـء4982011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2010/07/01 اسماء دنقل طاھر ابراھیم 2230720 كفـءكفـء4992011/07/13 معلم

دندرة 2011/07/01 اسماء سعد رمضان حسن 2070741 كفـءكفـء5002011/07/13 معلم

الطویرات المشتركة 2011/02/21 اسماء سعید دمحم عبدالرحیم 2067677 كفـءكفـء5012011/02/21 معلم

الطویرات الثانویة الفنیة بنات 2011/02/21 اسماء سیداحمد الباھى عبداللطیف 2134251 كفـءكفـء5022011/02/21 معلم

2011/07/01 الجزیریة االبتدائیة اسماء شحاتھ عطا هللا عبد الرحمن 2372225 كفـءكفـء5032011/07/13 معلم

الجبیل االعدادیة بدندرة 2011/02/21 اسماء عباس رشیدى  سید 2069606 كفـءكفـء5042011/02/21 معلم

الترامسة 2011/07/01 أسماء عبد الباسط طھ ضمرة 2248947 كفـءكفـء5052011/07/13 معلم

كرم عمران اعدادیة 2011/07/01 اسماء عبد الحمید دمحم دردیر 2231836 كفـءكفـء5062011/07/13 معلم

الشیخ حسین 2011/07/01 اسماء عبد هللا دمحم على 2219500 كفـءكفـء5072011/07/13 معلم

مدینة قنا الجدیدة 2011/03/01 اسماء عبدالرحیم سید حسانین 742643 كفـءكفـء5082011/03/02 معلم

الزھراء 2011/02/21 اسماء عبدالالھى بدوى رشوان 2062313 كفـءكفـء5092011/02/21 معلم

المخادمة االعدادیة بنات 2011/07/01 اسماء عبدهللا دمحم عبدالقادر 2392537 كفـءكفـء5102011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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أبنود اإلبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 أسماء عبدالمالك یوسف محمود 2367374 كفـءكفـء5112011/07/13 معلم

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/07/01 اسماء عبید الضوى دمحم 2380634 كفـءكفـء5122011/07/13 معلم

وحدة القناویة المجمعة 2011/02/21 اسماء فاروق دمحم حسن 2088040 كفـءكفـء5132011/02/21 معلم

الشویخات 2011/07/01 اسماء فراج عبد الراضى عبد الھادى 2243640 كفـءكفـء5142011/07/13 معلم

المحروسة 2011/02/21 اسماء فھیم ابراھیم عاشور 2072117 كفـءكفـء5152011/02/21 معلم

الترامسة 2011/02/21 اسماء فوزى مصطفى على 2067136 كفـءكفـء5162011/02/21 معلم

الجبیل االعدادیة بدندرة 2011/07/01 اسماء كمال عبد الاله مصطفى 2253050 كفـءكفـء5172011/07/13 معلم

الترامسة 2011/02/21 اسماء دمحم سالم حسن 2062289 كفـءكفـء5182011/02/21 معلم

شھید ابو الفضل الرشیدى 2011/02/21 أسماء دمحم على النوبى 2085220 كفـءكفـء5192011/02/21 معلم

المعنى تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء دمحم مصطفى احمد 2266019 كفـءكفـء5202011/07/13 معلم

النحال االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 اسماء محمود سعد دمحم 2072019 كفـءكفـء5212011/02/21 معلم

قنا الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 اسماء محمود على دمحم 2378054 كفـءكفـء5222011/07/13 معلم

2011/02/21 مدینة العمال ریاض أطفال اسماء مصطفى مصطفى ابراھیم 2222959 كفـءكفـء5232011/02/21 معلم

نجع عزالى االبتدائیة بالدیر الشرقى 2011/02/21 اسماء مطر ابو المجد دمحم 2075434 كفـءكفـء5242011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 اسماء منصور دمحم منصور 2356774 كفـءكفـء5252011/07/13 معلم

كالحین ابنود الجدیدة 2011/07/01 اسماء نجاح ابراھیم عیسى 2237728 كفـءكفـء5262011/07/13 معلم

المنشیة االبتدائیة المشتركة بقنا 2011/07/01 اسماء نشات حسن مراد 2196601 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الحسین االبتدائیة 2011/07/01 اسماء یوسف سلیمان على 2299722 كفـءكفـء5282011/07/13 معلم

ریاض أطفال)تعلیم اساسى ( قنا الجدیدة  2007/08/20 اصیلھ ابراھیم دمحم محمود 2216811 كفـءكفـء5292011/03/03 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 اغابى محروس قزمان غطاس 2230924 كفـءكفـء5302011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 اكرام حسانین حسین حسانین 2256086 كفـءكفـء5312011/07/13 معلم

العسیلیة االعدادیة 2011/07/01 اكرام عبد السالم دمحم اسماعیل 2237898 كفـءكفـء5322011/07/13 معلم

الدیر الغربى للتعلیم االساسى الحدیث 2011/07/01 اكرامى عبد الجید فؤاد حسین 2288859 كفـءكفـء5332011/07/13 معلم

فصول الشیخ حسین بالجبالو 2011/07/01 الزھراء احمد  عبد الشافى  توفیق 2220672 كفـءفوق المتوسط5342011/07/13 معلم

النحال االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 الزھراء عارف دندراوى احمد 2355788 كفـءكفـء5352011/07/13 معلم

الطویرات ع 2010/12/21 الزھراء عبد المعز عامر حسین 2294144 كفـءكفـء5362011/07/13 معلم

قنا الثانویة بنات 2011/07/01 الزھراء محمود عطیھ دمحم 2380443 كفـءكفـء5372011/07/13 معلم

نجع داوود االبتدائیة 2011/01/11 الشاذلى احمد منصور احمد 2356760 كفـءكفـء5382011/07/13 معلم

شھداء الجزیریة بالكالحین االعدادیة 2011/07/01 الشاذلى دمحم ابراھیم موسى 2256069 كفـءكفـء5392011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال الصالحیة 2011/02/21 الشیماء ابو الفضل المنتصر  دمحم  على 2048172 كفـءكفـء5402011/02/21 معلم

السادات 2008/12/02 الشیماء احمد دمحم ابراھیم  السایح 2045600 كفـءكفـء5412011/07/13 معلم

البیاضیھ 2011/07/01 الشیماء حسین طایع محمود 2236882 كفـءكفـء5422011/07/13 معلم

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/02/21 الشیماء سعد احمد احمد 1617495 كفـءكفـء5432011/02/21 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/07/01 الشیماء سید حسن محمود 2085219 كفـءكفـء5442011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

الحسین االبتدائیة 2011/02/21 الشیماء عبد الخا لق احمد دمحم 2057469 كفـءكفـء5452011/02/21 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 الشیماء عبد الوھاب احمد عبد الرحیم 2238031 كفـءكفـء5462011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة 2008/11/18 الشیماء على دمحم شافعى 2237731 كفـءكفـء5472011/07/13 معلم

الشیخ حسین ریاض اطفال 2011/07/01 الشیماء نبیل على صالح 2255259 كفـءكفـء5482011/07/13 معلم

ناصر 2011/03/01 الشیماء یحیى النوبى دمحم 2068111 كفـءكفـء5492011/03/02 معلم

نجع الدوم بالمحروسة 2011/07/01 الطیب على سعید احمد 2389920 كفـءكفـء5502011/07/13 معلم

الطویرات الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 الفت شھید حافظ اسكاروس 2299110 كفـءكفـء5512011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/03/01 المعتز باللة عبد الحمید توفیق شعبان 2048056 كفـءكفـء5522011/03/02 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة 2009/12/18 الھام حمدى مصطفى دمحم 2224013 كفـءكفـء5532011/07/13 معلم

البیاضیھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 الھام على احمد دمحم 2265194 كفـءكفـء5542011/07/13 معلم

المخادمة االعدادیة بنین 2011/07/01 الھام نصار على مصطفى 2231848 كفـءكفـء5552011/07/13 معلم

قنا الفنیة المتقدمة التجاریة 2011/07/15 ام كلثوم دمحم احمد عباس 2240490 كفـءكفـء5562011/07/13 معلم

الجبیل االعدادیة بدندرة 2011/07/01 ام ھاشم دمحم دمحم یسن 2247284 كفـءكفـء5572011/07/13 معلم

النحال االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 امال احمد سید عمر 727268 كفـءكفـء5582011/02/21 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/07/01 امال احمد دمحم محمود 2237744 كفـءكفـء5592011/07/13 معلم

النجارین ریاض اطفال 2011/02/21 آمال انور عمر على 2230630 كفـءكفـء5602011/02/21 معلم

السواحلیھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 امال حسن اسماعیل دمحم 2226819 كفـءكفـء5612011/07/13 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االشراف القبلیة الرسمیةریاض اطفال 2011/07/01 امال صابر امین متولى 2287596 كفـءكفـء5622011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة كالحین أبنود 2011/02/21 أمال عبد المنعم أمبارك حسن 2069589 كفـءكفـء5632011/02/21 معلم

كامل مشابط االبتدائیة 2011/07/01 أمال دمحم الراوى دمحم 2069624 كفـءكفـء5642011/07/13 معلم

2011/07/01 الجزیریة االبتدائیة امال دمحم جمعة دمحم 2224116 كفـءكفـء5652011/07/13 معلم

الترامسة 2011/02/21 امال مصطفى خلیل مصطفى 2062298 كفـءكفـء5662011/02/21 معلم

سیدى عبدالرحیم االعدادیة بنین 2011/07/01 أمــــانى   دمحم  عبد القادر  سید 2245200 كفـءكفـء5672011/07/13 معلم

عبدالوھاب داوود المرزوقى تعلیم اساسى 2011/07/01 امانى ابو المجد احمد جمعھ 2299587 كفـءكفـء5682011/07/13 معلم

الجبیل االعدادیة بدندرة 2011/02/21 امانى احمد شمروخ عبد اللة 2063812 كفـءكفـء5692011/02/21 معلم

قنا الفنیة المتقدمة التجاریة 2011/07/01 امانى حزین دمحم مصطفى 2242740 كفـءكفـء5702011/07/13 معلم

سیدى عمر 2011/02/21 امانى عبدالرحیم احمد دمحم 1755000 كفـءكفـء5712011/02/21 معلم

االشراف الغربیة االعدادیة 2011/07/01 امانى عبدالغنى احمد دمحم 2354362 كفـءكفـء5722011/07/13 معلم

العاشر من رمضان ریاض اطفال 2011/07/01 امانى على موسى احمد 2392463 كفـءكفـء5732011/07/13 معلم

الشیخ حسین 2011/03/01 امانى مبارك حجاجى احمد 2214774 كفـءكفـء5742011/03/02 معلم

المنشیة ریاض أطفال 2011/02/21 امانى مجدى قزمان غطاس 2072127 كفـءكفـء5752011/02/21 معلم

الشیخ عیسى 2011/07/01 أمانى دمحم أحمد رمضان 2354031 كفـءكفـء5762011/07/13 معلم

األشراف الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/02/21 أمانى دمحم دردیر حسین 2087402 كفـءكفـء5772011/02/21 معلم

المخادمة الجدیدة 2008/09/15 اماني احمد سلیم ابوزید 742656 كفـءكفـء5782011/03/02 معلم
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تاریخ 
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عزبة یوسف بدندرة 2011/07/01 أماني دمحم علي دمحم 2342701 كفـءكفـء5792011/07/13 معلم

العروبة االبتدائیة بالحجیرات 2011/07/01 امبارك انور محمود على 2068088 كفـءكفـء5802011/07/13 معلم

النوابعة باالشراف الغربیة 2011/07/01 أمل شرقاوي احمد عثمان 2210386 كفـءكفـء5812011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/07/01 امل صالح الدین احمد حسین 2252445 كفـءكفـء5822011/07/13 معلم

الطوابیة االعدادیة المشتركة 2011/02/21 امل عباس الضوى احمد 2062518 كفـءكفـء5832011/02/21 معلم

ابو بكر الصدیق بدندرة تعلیم اساسى 2011/07/01 امل عبد العزیز ابو الحسن طنطاوى 2257281 كفـءكفـء5842011/07/13 معلم

المخادمة االعدادیة بنات 2011/07/01 امل عرفھ محمود ابراھیم 2377295 كفـءكفـء5852011/07/13 معلم

كرم عمران اعدادیة 2011/07/01 امل دمحم عبد الحمید دمحم 2231263 كفـءكفـء5862011/07/13 معلم

الدندراوى 2011/07/01 امل دمحم عبد العال حسن 2389605 كفـءكفـء5872011/07/13 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة ریاض اطفال 2011/07/01 امل دمحم على ابراھیم 2256060 كفـءكفـء5882011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2007/12/01 امل دمحم دمحم یوسف 2238565 كفـءكفـء5892011/07/13 معلم

المحروسة 2011/02/21 امل محمود بخیت عبدهللا 2072091 كفـءكفـء5902011/02/21 معلم

المعنى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 امل محمود دمحم احمد 2356528 كفـءكفـء5912011/07/13 معلم

البیاضیة للتعلیم االساسى ریاض أطفال 2011/07/01 أمل نصر دمحم أحمد 2288281 كفـءكفـء5922011/07/13 معلم

عبد اللة القرشى 2011/07/01 امل وھبى سلیمان دمحم 2231768 كفـءكفـء5932011/07/13 معلم

س بجزیرة /مدرسة الشھید محمود سالم االبتدائیة ت
دندرة

2011/07/01 آمنة عباس یسین مصطفى 2132074 كفـءكفـء5942011/07/13 معلم

قنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 امنھ سھرى  دمحم سالمھ 2266109 كفـءكفـء5952011/07/13 معلم
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السالم بالعبابدة 2011/02/21 امنیھ   على   حمدتو   احمد 2067937 كفـءكفـء5962011/02/21 معلم

المنشیة االبتدائیة المشتركة بقنا 2011/02/21 أمیر زكریا حبیب یعقوب 742717 كفـءكفـء5972011/02/21 معلم

السید عبدالرحیم الجدیدة ریاض أطفال 2011/02/21 أمیرة شعبان محمود عوض 2069937 كفـءكفـء5982011/02/21 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2011/07/01 امیرة صالح شاذلى حسن 2273700 كفـءكفـء5992011/07/13 معلم

قنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 امیرة عبد الفتاح نصرالدین أمین 2234658 كفـءكفـء6002011/07/13 معلم

السالم بالعبابدة 2011/07/01 امیرة غریب محمود احمد 2257522 كفـءكفـء6012011/07/13 معلم

الراشدین 2011/07/01 امیرة دمحم مبارك على 2304978 كفـءكفـء6022011/07/13 معلم

وحدة القناویة المجمعة 2011/03/01 امیرة دمحم مرغنى صالح 2063750 كفـءكفـء6032011/03/02 معلم

المخادمة الثانویة المشتركة 2011/07/01 امیره  عمر محسن حمد 2254651 كفـءكفـء6042011/07/13 معلم

العروبة االبتدائیة بالحجیرات 2011/03/01 امینھ منصور على ابراھیم 1568796 كفـءكفـء6052011/03/02 معلم

المخادمة الثانویة المشتركة 2011/07/01 إنتصار  جاد  الرب  عبد  الوھاب   حسین 2246400 كفـءكفـء6062011/07/13 معلم

فصول الشیخ حسن االعدادیة بالترامسة 2011/07/01 إنتصار  محمود دمحم عبد الھادى 2301024 كفـءكفـء6072011/07/13 معلم

المخادمة الجدیدة 2011/02/21 انتصار احمد حفنى احمد 2229550 كفـءكفـء6082011/02/21 معلم

خالد بن الولید بالحمیدات 2011/07/01 انتصار اسماعیل احمد مبارك 2088067 كفـءكفـء6092011/07/13 معلم

نجع العبودى االبتدائیة 2011/07/01 انتصار حسن جمعھ شحاتھ 2288199 كفـءكفـء6102011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 انتصار حمدهللا على احمد 2389661 كفـءكفـء6112011/07/13 معلم

وحده ابنود المجمعة 2011/07/01 انتصار سعد  عبدالفتاح اسماعیل 2367375 كفـءكفـء6122011/07/13 معلم

-----------------------------------

7438of 6315 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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الدیر الغربى ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 إنتصار على اسماعیل عمر 2213551 كفـءكفـء6132011/07/13 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/02/21 انتصار كامل شحات بغدادى 2069380 كفـءكفـء6142011/02/21 معلم

الثورة االبتدائیة بالطویرات 2011/02/21 انتصار محمود بخیت عبد هللا 2229881 كفـءكفـء6152011/02/22 معلم

ابو بكر الصدیق بالنحال 2011/02/21 انجى میشیل لبیب مخائیل 2223782 كفـءكفـء6162011/02/21 معلم

دندرة ع 2009/08/14 انجیل صالح حلمى لوقا 2292720 كفـءكفـء6172011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 انعام دمحم حامد دمحم 2243884 كفـءكفـء6182011/07/13 معلم

نجوع المحروسة 2011/02/21 انوار عبد العلیم فكرى زكرى 2221330 كفـءكفـء6192011/02/21 معلم

المحروسة ع المشتركة 2011/02/21 أنوار لبیب معبد ضوى 2087399 كفـءكفـء6202011/02/21 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2007/11/02 انور سلیم احمد دمحم 2241577 كفـءكفـء6212011/07/13 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 أودیت برسوم فاخورى میخائیل 2371371 كفـءكفـء6222011/07/13 معلم

الترامسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایات احمد عبد الناجى احمد 2248943 كفـءكفـء6232011/07/13 معلم

البیاضیھ 2011/07/01 ایات عبدالعاطى دمحم احمد 2395314 كفـءكفـء6242011/07/13 معلم

الشھید محمود عبد الراضى االبتدائیة 2011/02/22 ایات عزالدین ابوالفضل دمحم 2226289 كفـءكفـء6252011/02/28 معلم

الدیر الغربى ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایرین رمسیس ثابت امین 2208118 كفـءكفـء6262011/07/13 معلم

الحجیرات ع 2011/07/01 ایرین سمیر عدلى حكیم 2264146 كفـءكفـء6272011/07/13 معلم

المحروسھ الجدیده 2009/08/05 ایرین فتحى یعقوب خلیل 2069602 كفـءكفـء6282011/02/21 معلم

النصر بالدیر الشرقى 2011/07/01 ایرین میالد عیاد مترى 2236946 كفـءكفـء6292011/07/13 معلم

-----------------------------------

7438of 6316 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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األعلي

دندرة ع 2011/07/01 ایرینى رومانى داود صدوق 2305942 كفـءكفـء6302011/07/13 معلم

الطویرات الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ایرینى كامل  صابر  سلیمان 2245658 كفـءكفـء6312011/07/13 معلم

النصر بالدیر الشرقى 2011/02/21 ایفون اسحق جلوعھ بشاى 2200703 كفـءكفـء6322011/02/21 معلم

ناصر 2011/07/01 ایمان  شعبان صابر عبد الرحیم 2211584 كفـءكفـء6332011/07/13 معلم

المعنى المشتركة ریاض أطفال 2011/07/01 ایمان  عبد الفتاح حافظ محسن 2249242 كفـءكفـء6342011/07/13 معلم

عزبة یوسف بدندرة 2011/03/01 ایمان  دمحم   حسن  محمود 2067908 كفـءكفـء6352011/03/02 معلم

البیاضیھ 2010/08/08 عبدالباسط عبدالمعطى" دمحم الحربى"ایمان  2065251 كفـءكفـء6362011/02/21 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیھ باالشراف 2011/07/01 ایمان ابو الوفا مصطفى دمحم 2237700 كفـءكفـء6372011/07/13 معلم

الثورة االبتدائیة بالطویرات 2011/07/01 ایمان احمد عبدالناجي دمحم 2389319 كفـءكفـء6382011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الرسمیة 2011/07/01 ایمان حسن السید قناوى 2395430 كفـءكفـء6392011/07/13 معلم

عزبة بدر بالمحروسة 2011/02/21 ایمان زارع سید على 2062262 كفـءكفـء6402011/02/22 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 ایمان سعد رمضان حسن 2238059 كفـءكفـء6412011/07/13 معلم

وحده ابنود المجمعة 2011/02/21 إیمان سید مبارك مطلب 2068325 كفـءكفـء6422011/02/21 معلم

الجبالو ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان صالح احمد سلیم 2219770 كفـءكفـء6432011/07/13 معلم

الصالحیة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/02/21 إیمان عابدین دمحم مبارك 2068333 كفـءكفـء6442011/02/21 معلم

المعنى الجدیده ریاض أطفال 2008/12/03 إیمان عبد الباسط عطا هللا دمحم 2267947 كفـءكفـء6452011/07/13 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/07/01 ایمان عبد الحمید حسن ابو العال 2257709 كفـءكفـء6462011/07/13 معلم
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ابو بكر الصدیق األعدادیة بالجبالو 2011/03/01 - إیمان عبد الراضى دمحم 2069620 كفـءكفـء6472011/03/02 معلم

نجع العبودى االبتدائیة 2011/02/21 إیمان عبد الھادى  یوسف دمحم 2226019 كفـءكفـء6482011/02/21 معلم

الطوابیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان عبده حسین احمد عبدالجواد 2194825 كفـءكفـء6492011/07/13 معلم

سلیمان الفارسى ع 2011/02/21 ایمان عالم موسى عالم 2062258 كفـءكفـء6502011/02/21 معلم

عبدالوھاب داوود المرزوقى تعلیم اساسى 2011/02/21 ایمان على ابوضیف الطیب 2067598 كفـءكفـء6512011/02/21 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 ایمان على احمد دمحم 2254897 كفـءكفـء6522011/07/13 معلم

البیاضیة للتعلیم االساسى ریاض أطفال 2011/07/01 ایمان قاسم حسین دمحم 2401106 كفـءكفـء6532011/07/13 معلم

االشراف الغربیة االعدادیة 2011/07/01 ایمان مبارك دمحم دمحم 2383782 كفـءكفـء6542011/07/13 معلم

خالد بن الولید بالحمیدات 2011/07/01 ایمان دمحم رمضان عبد المولى 2305924 كفـءكفـء6552011/07/13 معلم

المحروسھ الجدیده 2011/07/01 ایمان دمحم عبد الراضى احمد 2288581 كفـءكفـء6562011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان محمود عبدالرحیم محمود 2202796 كفـءكفـء6572011/07/13 معلم

سلیمان الفارسى ع 2011/07/01 ایمان میالد جرس طانیوس 2298940 كفـءكفـء6582011/07/13 معلم

قنا الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 ایمان نصر محمود دمحم 2088036 كفـءكفـء6592011/07/13 معلم

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/07/01 ایمان وھبى سلیمان دمحم 2235364 كفـءكفـء6602011/07/13 معلم

اوالد سمك االعدادیة 2011/07/01 ایمن احمد كامل احمد 2395326 كفـءكفـء6612011/07/13 معلم

الدیر الغربى ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمن احمد دمحم على الخطیب 2217617 كفـءكفـء6622011/07/13 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 ایمن عبد الھادى رشوان احمد 2233388 كفـءكفـء6632011/07/13 معلم
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كرم عمران اعدادیة 2011/03/01 ایمن عبدالراضى ابراھیم شافعى 1611709 كفـءكفـء6642011/03/02 معلم

العدیسیة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمن محمود احمد السمان 2226876 كفـءكفـء6652011/07/13 معلم

سیدى عبد الرحیم ع بنات 2011/07/01 ایناس نبیل فھمى احمد 2252641 كفـءكفـء6662011/07/13 معلم

دندره الثانویة الزراعیھ 2006/07/01 ایھاب صالح نظیر عبدالملك 2387078 كفـءكفـء6672011/07/13 معلم

الدیر الشرقى االعدادیة 2011/07/01 إیھاب فاروق صمور محارب 2261645 كفـءكفـء6682011/07/13 معلم

الدیر الشرقى االعدادیة 2011/07/01 باسم سعد شاكر عطاهللا 2217608 كفـءكفـء6692011/07/13 معلم

عبدالوھاب داوود المرزوقى تعلیم اساسى 2011/07/01 بثینھ الحسینى سلیمان عویضھ 2269558 كفـءكفـء6702011/07/13 معلم

نجع العرب بالطویرات 2011/07/01 بدران حامد سالم حسین 2390700 كفـءكفـء6712011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/02/21 بسمة أحمد دمحم دمحم حسین 2069587 كفـءكفـء6722011/02/21 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2011/07/01 بسمة جمال دمحم الصغیر بھیج 2273701 كفـءكفـء6732011/07/13 معلم

الراشدین 2011/07/01 بسمة عربى دمحم عرابى 2250580 كفـءكفـء6742011/07/13 معلم

الدیر الغربى االعدادیة 2011/02/21 بسمة مھدى دمحم عمار 2087028 كفـءكفـء6752011/02/22 معلم

قنا الحدیثة بنین 2011/07/01 بسمھ على أمین دمحم 2289170 كفـءكفـء6762011/07/13 معلم

سیدى عبد الرحیم ع بنات 2011/07/01 بسمھ كمال یسن احمد 2257573 كفـءكفـء6772011/07/13 معلم

فاطمة الدویرى االعدادیة بالمحروسة 2011/07/01 بطرس مكسیموس تقى كیرلس 2246981 كفـءكفـء6782011/07/13 معلم

العدیسیة االبتدائیة 2011/02/21 بیشوى مالك منسى ابادیر 2083633 كفـءكفـء6792011/02/21 معلم

الترامسة 2011/02/21 تبارك عباس احمد حسن 2067192 كفـءكفـء6802011/02/21 معلم
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النحال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 تریزة فاروق بشارة عطا اللة 2068075 كفـءكفـء6812011/07/13 معلم

النھضة بالجبیل 2011/07/01 تفاحھ عبده ابراھیم عبد المولى 2229664 كفـءكفـء6822011/07/13 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیھ باالشراف 2011/07/01 تھانى احمد حسین احمد 2237903 كفـءكفـء6832011/07/13 معلم

النجارین االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 تھانى سید عید دمحم 2389831 كفـءكفـء6842011/07/13 معلم

عزبة بدر بالمحروسة 2011/03/01 تھانى عبدالحمید موسى عالم 2062270 كفـءكفـء6852011/03/02 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2011/07/01 تیسیر المدثر دمحم احمد 2273707 كفـءكفـء6862011/07/13 معلم

القناویة للتعلیم االساسى 2011/07/01 تیسیر سید یس سید كرام 2216773 كفـءكفـء6872011/07/13 معلم

دار السالم بكرم عمران 2011/07/01 تیسیر على دمحم سعید 2298180 كفـءكفـء6882011/07/13 معلم

اوالد عمرو التجاریة 2011/07/01 تیسیر دمحم امین احمد 2242749 كفـءكفـء6892011/07/13 معلم

الدیر الغربى تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/01 ثریا ھمام دمحم احمد 2215451 كفـءكفـء6902011/07/13 معلم

دندرة 2011/07/01 ثناء عبد الظاھر حسن احمد 2287451 كفـءكفـء6912011/07/13 معلم

العاشر من رمضان ریاض اطفال 2011/03/01 ثناء عبد الموجود عبد العظیم على 2214833 كفـءكفـء6922011/03/02 معلم

نجوع المحروسة 2011/02/21 ثناء على حمدان أحمد 2069988 كفـءكفـء6932011/02/22 معلم

المحروسة الثانویة المشتركة 2011/07/01 جاد الكریم عبد هللا خلیفة عبد هللا 2267737 كفـءكفـء6942011/07/13 معلم

جزیرة الطوابیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 جاد دمحم ابراھیم دمحم 2299772 كفـءكفـء6952011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 جرجس ابراھیم فخرى باسیلیوس 2255279 كفـءكفـء6962011/07/13 معلم

البیاضیة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 جرجس إیلیا عزت اندراوس 2234051 كفـءكفـء6972011/07/13 معلم
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نجع داوود االبتدائیة 2011/07/01 جرجس عبد الحى تكال السائح 2263281 كفـءكفـء6982011/07/13 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/07/01 جرجس فكتور فكرى فارس 2256076 كفـءكفـء6992011/07/13 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/02/21 جرجس ملقى عدلى كیرلس 2231745 كفـءكفـء7002011/02/22 معلم

أبــنــود الثانویة المشتركة 2011/07/01 جمال دمحم حسین دمحم 2317163 كفـءكفـء7012011/07/13 معلم

نجع داوود االبتدائیة 2011/07/01 جمال موسى عطا موسى 2401081 كفـءكفـء7022011/07/13 معلم

المخادمة 2011/07/01 جھاد جاد الرب رفاعى دمحم 2240263 كفـءكفـء7032011/07/13 معلم

الشعراوى االبتدائیة 2011/07/01 جھاد مصطفى یوسف حسن 2221363 كفـءكفـء7042011/07/13 معلم

طارق بن زیاد ریاض أطفال 2011/02/21 جورجیت مالك خیر یؤنس صلیب 2072132 كفـءكفـء7052011/02/21 معلم

س. القناویة ت  2011/07/01 جینا جابر منیر مساك 2298906 كفـءكفـء7062011/07/13 معلم

السادات 2011/01/22 جیھان جاد محمود عرنوس 2221614 كفـءكفـء7072011/07/13 معلم

2011/07/01 الجزیریة االبتدائیة جیھان عبید بدوى متولى 2392077 كفـءكفـء7082011/07/13 معلم

االمل بنین بقنا 2011/07/01 جیھان ماھر خلیل غبلایر 737373 كفـءكفـء7092011/07/13 معلم

عزبة جبریل 2011/03/01 حامد فراج مصطفى حسن 2132080 كفـءكفـء7102011/03/02 معلم

2011/02/21 الحسین االبتدائیة ریاض أطفال حبیبھ ثروت امبابى محمود 729342 كفـءكفـء7112011/02/21 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/07/01 حجاجى احمد فراج حسن 2257635 كفـءكفـء7122011/07/13 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 حجاجى احمد دمحم احمد 2297844 كفـءكفـء7132011/07/13 معلم

الدیر الغربى الحدیثة ریاض اطفال 2011/02/21 حجازیة حسن دمحم دمحم 2069481 كفـءكفـء7142011/02/21 معلم
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المحروسة 2011/02/21 حجازیة عبدالاله دمحم على 2072064 كفـءكفـء7152011/02/21 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/07/01 حسن أحمد ابراھیم رضوان 2069592 كفـءكفـء7162011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق بالنحال 2011/07/01 حسن حجاجى مبارك سید 2381375 كفـءكفـء7172011/07/13 معلم

المخادمة 2010/10/20 حسن على ابراھیم مصطفى 2240252 كفـءكفـء7182011/07/16 معلم

نجع الدوم الجدیدة 2011/07/01 حسن على محمود جاد الكریم 2317319 كفـءكفـء7192011/07/13 معلم

كرم عمران 2011/07/01 حسن یوسف احمد اسماعیل 2231466 كفـءكفـء7202011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 حسن یوسف احمد حسن 2075243 كفـءكفـء7212011/07/13 معلم

قنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 حسناء على تغیان على 2266117 كفـءكفـء7222011/07/13 معلم

2011/02/21 مدینة العمال ریاض أطفال حسناء دمحم عاصم عبد الراضى دمحم 2089988 كفـءكفـء7232011/02/21 معلم

قنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 حسین خیرى عز الدین فرحات 2240839 كفـءكفـء7242011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالمنیرة 2011/07/01 حسین رفعت فھمى احمد 2240275 كفـءكفـء7252011/07/13 معلم

الطویرات المشتركة 2011/02/21 حسین رمضان منصور دمحم 2067635 كفـءكفـء7262011/02/21 معلم

عرب الصبحة االعدادیة 2011/07/01 حسین عبد القادر حسین احمد 2239741 كفـءكفـء7272011/07/13 معلم

االشراف الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 حسین عبده على على 2387203 كفـءكفـء7282011/07/13 معلم

السواحلیھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 حسین دمحم حسین دمحم 2292962 كفـءكفـء7292011/07/13 معلم

الطوابیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حسین دمحم راوى حماد 2235374 كفـءكفـء7302011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 حسین دمحم سعید احمد 2265983 كفـءكفـء7312011/07/13 معلم
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المحروسة الثانویة المشتركة 2011/07/01 حلیمھ فھمى سالمان دمحم 2256635 كفـءكفـء7322011/07/13 معلم

جزیرة الطویرات االبتدائیة 2009/03/13 حمادة جیالنى ھاشم على الدین 2067565 كفـءكفـء7332011/03/02 معلم

كالحین ابنود االعدادیة 2011/07/01 حماده ابوالحسن احمد حسن 2257578 كفـءكفـء7342011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بجبل دندرة 2011/07/01 حماده دمحم راوى احمد 2254390 كفـءكفـء7352011/07/13 معلم

س بجزیرة /مدرسة الشھید محمود سالم االبتدائیة ت
دندرة

2010/04/03 حماده دمحم رسالن ابراھیم 2228039 كفـءكفـء7362011/07/13 معلم

النھضة بالجبیل ریاض اطفال 2011/03/01 حمدناه    ابراھیم     حسن حمد 2055021 كفـءكفـء7372011/03/02 معلم

)تعلیم اساسى( المحروسة االبتدائیة بالجبل  2011/02/21 حمدى أحمد دمحم ابراھیم 2088000 كفـءكفـء7382011/02/21 معلم

الثورة االبتدائیة بالطویرات 2011/07/01 حمدى دمحم ثابت سلیمان 2401085 كفـءكفـء7392011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 حمدى دمحم قاسم دمحم 2351458 كفـءكفـء7402011/07/13 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/07/01 حمدى یوسف على دمحم 2256079 كفـءكفـء7412011/07/13 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 حمیدة عبد الفتاح سالمھ احمد 2247358 كفـءكفـء7422011/07/13 معلم

عزبة جبریل 2011/07/01 حنان أبو الحجاج على احمد 2132092 كفـءكفـء7432011/07/13 معلم

كالحین ابنود الجدیدة 2011/07/01 حنان حافظ مصطفى عبد المولى 2059063 كفـءكفـء7442011/07/13 معلم

س بجزیرة /مدرسة الشھید محمود سالم االبتدائیة ت
دندرة

2011/07/01 حنان حسن على عبد الرحیم 2257717 كفـءكفـء7452011/07/13 معلم

القناویة 2011/07/01 حنان حسین عمر حسین 2392054 كفـءكفـء7462011/07/13 معلم

النوابعة ریاض أطفال 2011/07/01 حنان حمدى دمحم كمل 2377273 كفـءكفـء7472011/07/13 معلم

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/07/01 حنان رفاعى عثمان عبدالباقى 2204239 كفـءكفـء7482011/07/13 معلم
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حسان بن ثابت ریاض اطفال 2009/12/16 حنان رمضان شعبان مرعى 2395336 كفـءكفـء7492011/07/13 معلم

الدیر الغربى الحدیثة 2011/07/01 حنان فؤاد دمحم سید 2377997 كفـءكفـء7502011/07/13 معلم

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/07/01 حنان فوزى عبد هللا ابرھیم 2255268 كفـءكفـء7512011/07/13 معلم

قنا المشتركة 2011/07/01 حنان منصور عطیتو محمود 2250791 كفـءكفـء7522011/07/13 معلم

المخادمة 2010/03/04 حنان منصور مصطفى عمارة 2240261 كفـءكفـء7532011/07/16 معلم

الدیر الغربى الحدیثة 2011/02/21 حنان ھالل ھاللى ابراھیم 2227394 كفـءكفـء7542011/02/21 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/03/01 خالد بكرى ابو الحسن محمود 2063651 كفـءكفـء7552011/03/02 معلم

النجارین االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 خالد زكى محمود مصطفى 2390701 كفـءكفـء7562011/07/13 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/07/01 خالد عبد الوھاب دمحم حسن 2362396 كفـءكفـء7572011/07/13 معلم

نجع العرب بالترامسة 2011/07/01 خلف عباس احمد دمحم 2068108 كفـءكفـء7582011/07/13 معلم

2010/12/07 قنا الرسمیة  لغات ریاض اطفال خیره التونى محمود عسران 2381345 كفـءكفـء7592011/07/13 معلم

الدیر الغربى الحدیثة 2011/02/21 دبنا دانیال جورجیوس مرقس 2087069 كفـءكفـء7602011/02/21 معلم

كرم عمران 2011/07/01 دردیر بدرى دمحم حسن 2380067 كفـءكفـء7612011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 دعاء   دمحم  أحمد  دمحم 2238708 كفـءكفـء7622011/07/13 معلم

الترامسھ تعلیم اساسى ریاض أطفال 2011/03/01 دعاء ابوعلى عبدالناجى حسن 2062282 كفـءكفـء7632011/03/02 معلم

2011/02/21 الجزیریة االبتدائیة دعاء احمد مبارك دمحم 2050463 كفـءكفـء7642011/02/21 معلم

مدینة العمال 2011/07/01 دعاء حربى سید دمحم 2248446 كفـءكفـء7652011/07/13 معلم
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الدكتور ھاشم دمحم رشوان 2011/07/01 دعاء حسن رسالن یوسف 2262926 كفـءكفـء7662011/07/13 معلم

الطوابیة 2011/02/21 دعاء رمضان مصطفى دمحم 2063796 كفـءكفـء7672011/02/21 معلم

2011/07/01 الجزیریة االبتدائیة دعاء سلیم دمحم عبادى 2262449 كفـءكفـء7682011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الجدیدة ریاض اطفال 2005/12/12 دعاء سید احمد ابراھیم 2079259 كفـءكفـء7692011/02/21 معلم

الراشدین 2011/07/01 دعاء سید عبدالعلیم محمود 2252465 كفـءكفـء7702011/07/13 معلم

السالم بالعبابدة 2011/07/01 دعاء شعبان عبدالرحیم سید 2401877 كفـءكفـء7712011/07/13 معلم

الزھراء 2011/07/01 دعاء عبد الستار مصطفى عبد المولى 2381053 كفـءكفـء7722011/07/13 معلم

ناصر 2011/07/01 دعاء عبدالحمید حسن مصطفى 2392554 كفـءكفـء7732011/07/13 معلم

السالم بالعبابدة 2011/07/01 دعاء عبدالحمید موسى حسین 2194457 كفـءكفـء7742011/07/13 معلم

قنا الثانویة الزخرفیة المعماریة بنین 2011/03/01 دعاء عصمت دمحم فندى 2226193 كفـءكفـء7752011/03/02 معلم

المعنى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 دعاء على عبد الرحیم حسن 2383479 كفـءكفـء7762011/07/13 معلم

النھضة بالجبیل ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء فتحى عبد هللا دمحم 2308919 كفـءكفـء7772011/07/13 معلم

المنشیة االبتدائیة المشتركة بقنا 2011/02/21 دعاء مبارك حسن شاذلى 2061941 كفـءكفـء7782011/02/21 معلم

ف  الحسین باوالد عمرو 2009/02/08 دعاء محروص حسین توفیق 2059437 كفـءكفـء7792011/02/21 معلم

االشراف الشرقیة االعدادیة 2011/03/01 دعاء دمحم العربى سلطان 2224084 كفـءكفـء7802011/03/02 معلم

نجع عرابى بالشیخ ركاب 2011/07/01 دعاء دمحم عبدالوھاب حسن 2398763 كفـءكفـء7812011/07/13 معلم

نجع السید 2010/01/02 دعاء مصطفى دمحم دمحم 2257518 كفـءكفـء7822011/07/13 معلم
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س بجزیرة /مدرسة الشھید محمود سالم االبتدائیة ت
دندرة

2011/07/01 دعاء نصر سید دمحم 2240302 كفـءكفـء7832011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بجبل دندرة 2011/07/01 دكتورة منصور برعى معوض 2254388 كفـءكفـء7842011/07/13 معلم

ف جزیرة الطوابیة االعدادیة 2011/07/01 دوالجى عطفى بطرس سدراك 2217649 كفـءكفـء7852011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالمنیرة 2011/07/01 دینا زكریا فھیم نقده 2218893 كفـءكفـء7862011/07/13 معلم

الطویرات الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 را نیا صالح ابراھیم حماد 2303594 كفـءكفـء7872011/07/13 معلم

قنا الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 رابعھ نصر بالش شھاب 2258217 كفـءكفـء7882011/07/13 معلم

قنا االبتدائیة المشتركة ریاض أطفال 2011/07/01 راشا حسن ابو القاسم حسن 2257776 كفـءكفـء7892011/07/13 معلم

عزبة بدر بالمحروسة 2011/07/01 راقیة ابراھیم دمحم حسن 2376318 كفـءكفـء7902011/07/13 معلم

االشراف الثانویة المشتركة 2011/02/21 رامى یعقوب محروس حبقوق 2073342 كفـءكفـء7912011/02/21 معلم

الغوصھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 راندا ینى ویصا سعید 2240268 كفـءكفـء7922011/07/13 معلم

الزھراء 2011/07/01 رانیا تاج الدین خضرى مبارك 2287590 كفـءكفـء7932011/07/13 معلم

الدیر الغربى الحدیثة 2011/07/01 رانیا جرجس مسعود مقار 2392435 كفـءكفـء7942011/07/13 معلم

المعنى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/02/21 رانیا جورج لطفى مكارى 2072077 كفـءكفـء7952011/02/21 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 رانیا حسنى زكى سلیمان 2400276 كفـءكفـء7962011/07/13 معلم

االشراف الغربیة االعدادیة 2011/07/01 رانیا محمود احمد دمحم 2218619 كفـءكفـء7972011/07/13 معلم

طارق بن زیاد االبتدائیة 2011/02/21 رانیا مصطفى محمود یوسف 2085218 كفـءكفـء7982011/02/21 معلم

قنا الثانویة الزخرفیة المعماریة بنین 2011/07/01 رانیا منصور فرح منصور 2398881 كفـءكفـء7992011/07/13 معلم
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نجع الفقرة 2011/07/01 راویة حامد عبدالنعیم عیت اللة 2062524 كفـءكفـء8002011/07/13 معلم

نجع عرابى بالشیخ ركاب 2011/07/01 راویھ دمحم جوده على 2377998 كفـءكفـء8012011/07/13 معلم

جزیرة الطویرات االبتدائیة 2007/12/07 رجاء سید دمحم محمود 2374236 كفـءكفـء8022011/07/13 معلم

نجع عرابى بالشیخ ركاب 2011/07/01 رجاء دمحم احمد سید 2379474 كفـءكفـء8032011/07/13 معلم

الدندراوى 2009/09/02 رجاء وجیة حنا جندى 2063490 كفـءكفـء8042011/02/21 معلم

اوالد عمرو التجاریة 2011/07/01 رجب جاد السید مكاوى محمود 2253284 كفـءكفـء8052011/07/13 معلم

اوالد سمك االعدادیة 2011/02/21 رحاب احمد دمحم عبدالعال 1613456 كفـءكفـء8062011/02/21 معلم

المعنى الجدیدة 2011/03/01 رحاب رمضان سید رمضان 2070001 كفـءكفـء8072011/03/02 معلم

المعنى 2011/07/01 رحاب عادل مصطفى احمد 2195036 كفـءكفـء8082011/07/13 معلم

2011/02/21 قنا الرسمیة  لغات ریاض اطفال رحاب فوزى احمد مغربى دمحم 2215628 كفـءكفـء8092011/02/21 معلم

اوالد عمرو اال عدادیة 2010/12/22 رحاب مصطفى حمزه مصطفى 2255176 كفـءكفـء8102011/07/13 معلم

الحجیرات ع 2011/07/01 رحمة متولى ابراھیم متولى 2264139 كفـءكفـء8112011/07/13 معلم

الجبالو للتعلیم االساسى 2011/07/01 رسالن دمحم على رسالن 2241593 كفـءكفـء8122011/07/13 معلم

قنا الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 رشا ابوالقاسم شرقاوى سید 2287467 كفـءكفـء8132011/07/13 معلم

الثورة االبتدائیة بالطویرات 2011/02/21 رشا احمد على احمد 2226743 كفـءكفـء8142011/02/21 معلم

عبد اللة القرشى 2009/12/02 رشا احمد عمر سلطان 2227636 كفـءكفـء8152011/07/13 معلم

الطوابیة 2011/07/01 رشا رشاد ناشد رمیس 2298738 كفـءكفـء8162011/07/13 معلم
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االخصاص االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 رشا شمروخ اسماعیل على 2237729 كفـءكفـء8172011/07/13 معلم

2011/02/21 قنا الرسمیة  لغات ریاض اطفال رشا شوقى محمود احمد 2089990 كفـءكفـء8182011/02/21 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 رشا ضیاء الدین زین العابدین عبد الرحیم 2234862 كفـءكفـء8192011/07/13 معلم

المعنى تعلیم اساسى اعدادى 2011/07/01 رشا عبد الرءوف احمد الضوى 2383486 كفـءكفـء8202011/07/13 معلم

معبد دندرة 2011/07/01 رشا عبد المنعم ابو بكر دبدوب 2259180 كفـءكفـء8212011/07/13 معلم

النوابعة باالشراف الغربیة 2011/07/01 رشا عبید دمحم على 2247265 كفـءكفـء8222011/07/13 معلم

عزبة حامد ع 2011/07/01 رشا دمحم حلمى عبد المجید 2228021 كفـءكفـء8232011/07/13 معلم

)بالشویخات ( االشراف البحریة  2011/02/21 رشا دمحم محمود حسین 2217632 كفـءكفـء8242011/02/21 معلم

عزبة حامد ع 2011/02/21 رشا مصطفى دمحم حسین 2236443 كفـءكفـء8252011/02/21 معلم

الدیر الشرقى االبتدائیة بالجبل 2011/07/01 رضا سعید جاد الرب دمحم 2288226 كفـءكفـء8262011/07/13 معلم

الترامسة 2008/04/20 رضا سلیم حفنى عبد الحلیم 2060529 كفـءكفـء8272011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 رضا عباس محمود حامد 2067289 كفـءكفـء8282011/07/13 معلم

ف جزیرة الطویرات االعدادیة 2011/07/01 رضا دمحم اسماعیل على 2260906 كفـءكفـء8292011/07/13 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/07/01 رضا محمود محروس على 2255263 كفـءكفـء8302011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 رضھ نجار على بربرى 2371372 كفـءكفـء8312011/07/13 معلم

فصول ام القرى الثانویھ بالمنیره 2011/07/01 رضوان عبد هللا احمد بكرى 2260902 كفـءكفـء8322011/07/13 معلم

الراشدین 2007/11/22 رضیھ  عطاهللا طاھر دمحم 2061916 كفـءكفـء8332011/07/13 معلم
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عزبة حامد 2009/09/17 رغدة دمحم جابر مصطفى 2237030 كفـءكفـء8342011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2010/07/01 رغده سلیم عبدالھادى دمحم 2374219 كفـءكفـء8352011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 رقیھ بكیر طھ مصطفى 2242748 كفـءكفـء8362011/07/13 معلم

نجع السید 2011/07/01 رقیھ حجاج یوسف عمر 2368376 كفـءكفـء8372011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق بالنحال 2011/07/01 رقیھ رمضان  قاسم محمود 2395471 كفـءكفـء8382011/07/13 معلم

عزبة یوسف بدندرة 2011/03/01 رقیھ سعد الدین مصطفى ابراھیم 2225317 كفـءكفـء8392011/03/02 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة ریاض اطفال 2011/07/01 رقیھ دمحم صالح الدین احمد 2256059 كفـءكفـء8402011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الرسمیةریاض اطفال 2011/07/01 رندا صالح ربیع زارع 2242140 كفـءكفـء8412011/07/13 معلم

دندرة 2011/07/01 رندا عادل مصطفى احمد 2195159 كفـءكفـء8422011/07/13 معلم

قنا الثانویة بنات 2011/07/01 روزالین مجدى عیاد جورجى 2255415 كفـءكفـء8432011/07/13 معلم

الطویرات المشتركة 2007/10/26 روضة نصرهللا احمد دمحم 2067998 كفـءكفـء8442011/02/21 معلم

الدیر الشرقى االعدادیة 2011/07/01 رومانى بسیط عجیب شاروبیم 2261679 كفـءكفـء8452011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 رومانى رشدى فلسطین قلید 2340295 كفـءكفـء8462011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 ریتا جمیل ظریف صاروفیم 2379208 كفـءكفـء8472011/07/13 معلم

سیدى عمر 2011/02/21 ریم مصطفى الملقب عبد الحى احمد دمحم 2221585 كفـءكفـء8482011/02/21 معلم

السیدة زینب الثانویة للبنات 2011/07/01 ریھام احمد عبد المنعم مرعى 2259204 كفـءكفـء8492011/07/13 معلم

النصر بالدیر الشرقى 2011/07/01 ریھام سلیمان مسلم حسین 2237723 كفـءكفـء8502011/07/13 معلم
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تحیا مصر الرسمیة المتمیزة لغات ریاض اطفال 2011/07/01 ریھام كمال احمد عباس 2210903 كفـءكفـء8512011/07/13 معلم

عبد اللة القرشى 2011/02/21 ریھام دمحم سقاو عبد الحكیم 1686909 كفـءكفـء8522011/02/21 معلم

فصول الشیخ حسین بالجبالو 2011/07/01 زكریا ایلیا عزت اندراوس 2380453 كفـءكفـء8532011/07/13 معلم

اوالد عمرو الجدیدة 2011/07/01 زكریا جادالكریم عبدالفتاح دمحم 2200262 كفـءكفـء8542011/07/13 معلم

عزبة جبریل االعدادیة 2011/02/21 زكریا على  دمحم احمد 2072042 كفـءكفـء8552011/02/21 معلم

النجاح بالطینة 2011/07/01 زمزم سالمان احمد حسین 2295504 كفـءكفـء8562011/07/13 معلم

سیدى عمر ریاض اطفال 2011/07/01 زمزم عبد الرجال السكى سالمة 2247279 كفـءكفـء8572011/07/13 معلم

قنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 زوزو فوزى توفیق شنوده 2277546 كفـءكفـء8582011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2003/07/01 زینب ابراھیم ابوخلیل رمضان ابراھیم 2247359 كفـءكفـء8592011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/02/21 زینب إبراھیم أحمد دمحم 2069595 كفـءكفـء8602011/02/21 معلم

الطوابیة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 زینب ابو الجوخ حسانى حسن 2290501 كفـءكفـء8612011/07/13 معلم

المنیرة الرسمیة للغات االبتدائیة 2011/07/01 زینب احمد جابر ابراھیم 2392633 كفـءكفـء8622011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 زینب حسن الصغیر احمد 2059066 كفـءكفـء8632011/07/13 معلم

النجارین االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 زینب حفنى احمد دمحم 2390707 كفـءكفـء8642011/07/13 معلم

النجارین االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 زینب خلف رشیدى احمد 2389689 كفـءكفـء8652011/07/13 معلم

دندرة 2011/07/01 زینب شحاتھ طایع دمحم 2244620 كفـءكفـء8662011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة 2011/07/01 زینب صالح على صالح 2203989 كفـءكفـء8672011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

2011/03/01 مدینة العمال ریاض أطفال زینب عبد الرحیم مصطفى دمحم 2067313 كفـءكفـء8682011/03/02 معلم

النوابعة ریاض أطفال 2011/07/01 زینب عبدالحكیم دمحم خلیل 2214824 كفـءكفـء8692011/07/13 معلم

القناویة للتعلیم االساسى 2011/07/01 زینب عبدالواحد دمحم عبدالقادر 2192701 كفـءكفـء8702011/07/13 معلم

نجع عرابى بالشیخ ركاب 2011/07/01 زینب عطیتو جادعطا موسى 2386826 كفـءكفـء8712011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 زینب على دمحم مصطفى 2297851 كفـءكفـء8722011/07/13 معلم

كالحین ابنود االعدادیة 2011/07/01 زینب على مصطفى حسن 2227674 كفـءكفـء8732011/07/13 معلم

الحجیرات ع 2011/07/01 زینب عمر عبادة مرسى 2068101 كفـءكفـء8742011/07/13 معلم

االشراف الثانویة المشتركة 2011/06/01 زینب دمحم الصغیر عبد الرحیم 2232141 كفـءكفـء8752011/05/17 معلم

الراشدین 2011/07/01 زینب دمحم یسن مصطفى 2261166 كفـءكفـء8762011/07/13 معلم

قنا الرسمیة لغات االبتدائیة 2007/12/24 زینب محمود حسن احمد 2253259 كفـءكفـء8772011/03/03 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بالجبالو 2011/07/01 زینب محمود مبارك على 2231830 كفـءكفـء8782011/07/13 معلم

االشراف الغربیة االعدادیة 2011/03/01 زینب مختار حمید احمد 2069493 كفـءكفـء8792011/03/02 معلم

حسان بن ثابت ریاض اطفال 2011/03/01 زینب نجار سالم سلیم 2225296 كفـءكفـء8802011/03/03 معلم

خالد بن الولید بالحمیدات 2011/07/01 زینب نصر احمد سید 2068087 كفـءكفـء8812011/07/13 معلم

االشراف الثانویة المشتركة 2011/07/01 زینب یوسف حسن على 2237901 كفـءكفـء8822011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال الصالحیة 2011/07/01 سارة سیف الدین خضرى مبارك 2393586 كفـءكفـء8832011/07/13 معلم

الترامسة 2011/02/21 سارة عصام عبدالرحیم دمحم 2047855 كفـءكفـء8842011/02/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

جزیرة الطوابیة 2011/07/01 ساره ادیب  سدارى جرجس 2087969 كفـءكفـء8852011/07/13 معلم

قنا المشتركة 2011/02/21 ساره رؤوف منصور عطیھ 2215824 كفـءكفـء8862011/02/21 معلم

المحروسة ع المشتركة 2008/09/04 سالى رمزى سولایر غطاس 2260908 كفـءكفـء8872011/07/13 معلم

الدندراوى 2011/07/01 سالى سمیر روفائیل بشاره 2239758 كفـءكفـء8882011/07/13 معلم

الجبالو للتعلیم األساسى ریاض أطفال 2011/02/21 سامیة احمد عبد المنعم مصطفى 2063729 كفـءكفـء8892011/02/21 معلم

ابنود االعدادیة للبنات 2011/07/01 سامیة فرج حبیب صلیب 1716466 كفـءكفـء8902011/07/13 معلم

فصول عزبة یوسف االعدادیة بدندرة 2011/07/01 سامیة فكرى عبد النور العبادى 2212215 كفـءكفـء8912011/07/13 معلم

العاشر من رمضان 2011/07/01 سامیھ احمد على دمحم 2288205 كفـءكفـء8922011/07/13 معلم

الطویرات الثانویة الفنیة بنات 2004/07/01 سامیھ حسانى محمود على 2388677 كفـءكفـء8932011/07/16 معلم

قنا الثانویة المیكانیكیة بنین 2006/08/01 سامیھ ظریف سعد مقاریوس 2374576 كفـءكفـء8942011/07/13 معلم

دندرة 2011/07/01 سامیھ محمود عبد الوھاب محمود 2287447 كفـءكفـء8952011/07/13 معلم

المحروسة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ســــاندى عھدى غطاس حبیب 2261698 كفـءكفـء8962011/07/13 معلم

المنیرة الرسمیة للغات االبتدائیة 2011/07/01 سحر ابراھیم دمحم عثمان 2247362 كفـءكفـء8972011/07/13 معلم

الشیخ حسین ریاض اطفال 2011/07/01 سحر النجار قاسم محمود 2075425 كفـءكفـء8982011/07/13 معلم

فصول ام القرى الثانویھ بالمنیره 2005/07/01 سحر جھالن حسن یعقوب 2242743 كفـءكفـء8992011/07/13 معلم

عزبة جبریل االعدادیة 2011/07/01 سحر حسین حسن دمحم 2374261 كفـءكفـء9002011/07/13 معلم

السواحلیة 2011/07/01 سحر سعدى خلیل احمد 2226696 كفـءكفـء9012011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 سحر صالح عبد النعیم صالح 2242742 كفـءكفـء9022011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 سحر على راضى عبد الجلیل 2242745 كفـءكفـء9032011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 سحر دمحم رجائى احمد عمر 2243878 كفـءكفـء9042011/07/13 معلم

س بجزیرة /مدرسة الشھید محمود سالم االبتدائیة ت
دندرة

2009/02/01 سحر دمحم قاسم محمود 742344 كفـءكفـء9052011/07/13 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 سحر دمحم مبارك دمحم 2239818 كفـءكفـء9062011/07/13 معلم

خالد بن الولید بالحمیدات 2011/07/01 سحر محمود ابو الحمد احمد 2063682 كفـءكفـء9072011/07/13 معلم

2011/07/01 ابنود االعدادیة بنین سحر منصور احمد دمحم 2264593 كفـءكفـء9082011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/07/01 سعاد حسن حفنى حسن 2237900 كفـءكفـء9092011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 سعاد دمحم على محمود 2132063 كفـءكفـء9102011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/02/21 سعاد دمحم مبارك دمحم 2229885 كفـءكفـء9112011/02/21 معلم

الزھراء 2011/07/01 سعاد یونس دمحم ابراھیم 2389918 كفـءكفـء9122011/07/13 معلم

معبد دندرة 2011/07/01 سعد برھام عبد الظاھر دمحم 2247398 كفـءكفـء9132011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 سعد منصور دمحم دمحم 2250588 كفـءكفـء9142011/07/13 معلم

عبدالوھاب داوود المرزوقى تعلیم اساسى 2011/07/01 سعدیھ عبدالحمید ھالل على 2062265 كفـءكفـء9152011/07/13 معلم

اوالد عمرو المشتركة 2011/07/01 سعید ابراھیم فواز دمحم 2395355 كفـءكفـء9162011/07/13 معلم

عزبة یوسف بدندرة 2011/07/01 سعید جاد الكریم ابراھیم عبدالرحمن 2212178 كفـءكفـء9172011/07/13 معلم

ابنود االعدادیة للبنات 2010/12/16 سعید دمحم عكاشة سعید 2250584 كفـءكفـء9182011/07/13 معلم
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المؤھل 
األعلي

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 سعیده احمد فرحین دمحم 2227919 كفـءكفـء9192011/07/13 معلم

2011/03/01 وحدة ابنود المجمعة ریاض أطفال سعیده بركات حامد على 2075442 كفـءكفـء9202011/03/02 معلم

الدیر الغربى للتعلیم االساسى الحدیث 2011/03/01 سكینھ نجار سید احمد 2139454 كفـءكفـء9212011/03/02 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بالجبالو 2008/10/10 سالم دمحم حسین احمد 1754929 كفـءكفـء9222011/03/02 معلم

2010/07/01 الجزیریة االبتدائیة سلمي صالح عطا دمحم 2376308 كفـءكفـء9232011/07/13 معلم

العاشر من رمضان 2011/07/01 سلوى احمد على مصطفى 2063598 كفـءكفـء9242011/07/13 معلم

السادات 2011/07/01 سلوى الناصح لسعد سمعان 2210147 كفـءكفـء9252011/07/13 معلم

المحروسة ع المشتركة 2011/07/01 سلوى عبد الباسط حسن احمد 2372510 كفـءكفـء9262011/07/13 معلم

المحروسة الثانویة المشتركة 2011/02/21 سلیمان على سلیمان على 2068724 كفـءكفـء9272011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة مشتركة بقنا 2011/07/01 سماح جالل بدرى امین 2401094 كفـءكفـء9282011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/07/01 سماح جمال زكى دمحم 2266133 كفـءكفـء9292011/07/13 معلم

الصحوة بالقناویة 2011/02/21 سماح رجب فكرى حسن 2089307 كفـءكفـء9302011/02/21 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2005/11/28 سماح عبد العاطى عبادى دمحم 2230753 كفـءكفـء9312011/07/13 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 سماح عبده دمحم احمد 2371375 كفـءكفـء9322011/07/13 معلم

س بجزیرة /مدرسة الشھید محمود سالم االبتدائیة ت
دندرة

2011/07/01 سمر حسنى شحات صھیون 2305901 كفـءكفـء9332011/07/13 معلم

االشراف الغربیة ریاض اطفال 2011/07/01 سمیة على احمد الصغیر 2253287 كفـءكفـء9342011/07/13 معلم

دندرة 2011/07/01 سمیة دمحم شرقاوى ابو النصر 2242759 كفـءكفـء9352011/07/13 معلم
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كود المعلمم
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سلیمان الفارسى ع 2009/12/03 سمیحة على دمحم  حجاجى 2305953 كفـءكفـء9362011/07/13 معلم

وحده ابنود المجمعة 2011/07/01 سمیحھ محمود موسى حسین 2227689 كفـءكفـء9372011/07/13 معلم

المنشیة االبتدائیة المشتركة بقنا 2011/02/21 سمیرة حسن على حسین 742037 كفـءكفـء9382011/02/21 معلم

قنا الثانویة بنات 2011/07/01 سمیرة رشاد راشد دمحم 2252921 كفـءكفـء9392011/07/13 معلم

السواحلیھ االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 سمیرة عثمان ابو الوفا على 1761321 كفـءكفـء9402011/02/21 معلم

دندرة الثانویة المشتركة 2011/07/01 سمیره السید ثابت احمد 2282159 كفـءكفـء9412011/07/13 معلم

البیاضیھ 2011/07/01 سمیره جادهللا غزالى دمحم 2403187 كفـءكفـء9422011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 سمیره عمران مصطفى احمد 2404873 كفـءكفـء9432011/07/13 معلم

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/07/01 سمیھ ابراھیم دمحم شراد 2289412 كفـءكفـء9442011/07/13 معلم

المحروسة 2011/02/21 سمیھ نصر دمحم احمد 742780 كفـءكفـء9452011/02/21 معلم

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/02/21 سنـــاء  دمحم  ھاشم   دمحم 2230257 كفـءكفـء9462011/02/21 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/07/01 سناء سعد مختار حمزه 2288331 كفـءكفـء9472011/07/13 معلم

العاشر من رمضان 2011/07/01 سنیھ بدوى اسماعیل زیدان 2379198 كفـءكفـء9482011/07/13 معلم

الدكتور اسماعیل معتوق االبتدائیة 2011/07/01 سھام حسین دمحم األفندى 2068761 كفـءكفـء9492011/07/13 معلم

المحروسة 2009/02/23 سھام صبري دمحم سید 738267 كفـءكفـء9502011/07/13 معلم

الشیخ حسین 2011/02/21 سھام عادل نسیم بطرس 2060532 كفـءكفـء9512011/02/21 معلم

الغوصھ 2011/07/01 سھیر حماده  دمحم على 2186682 كفـءكفـء9522011/07/13 معلم
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حسان بن ثابت ریاض اطفال 2011/07/01 سھیر خلف دمحم احمد 2288283 كفـءكفـء9532011/07/13 معلم

البیاضیھ 2011/07/01 سھیر فتحى دمحم عاشور 2253563 كفـءكفـء9542011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سھیر قدرى دمحم عثمان 2247360 كفـءكفـء9552011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/21 سوزان سعد صالح بقطر 2072125 كفـءكفـء9562011/02/21 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2011/02/21 سوزان عصام عبد الحكیم على 2075453 كفـءكفـء9572011/02/21 معلم

نجوع المحروسة 2011/07/01 سوسن شافعى دمحم عوض 2288284 كفـءكفـء9582011/07/13 معلم

المعنى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 سوسنة جمیل ظریف صاروفیم 2069610 كفـءكفـء9592011/07/13 معلم

نجع الفقرة 2011/07/01 سوسنھ سریج توس حنین 2266023 كفـءكفـء9602011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 سومیھ دمحم مصطفى عبده 2242744 كفـءكفـء9612011/07/13 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 سید احمد عبد الناجى امبارك سلیمان 2253337 كفـءكفـء9622011/07/13 معلم

معبد دندرة 2011/07/01 سید خلیل دمحم على 2259193 كفـءكفـء9632011/07/13 معلم

الشویخات 2011/07/01 سید عباس سید احمد 2240299 كفـءكفـء9642011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/07/01 سید عبد الفتاح صغیر دمحم 2242171 كفـءكفـء9652011/07/13 معلم

كرم عمران 2011/07/01 سید على دمحم حزین 2230698 كفـءكفـء9662011/07/13 معلم

قنا الثانویة الزراعیة 2011/02/21 سید مبارك دمحم محمود 2132076 كفـءكفـء9672011/02/21 معلم

قنا المشتركة 2011/07/01 سیده طھ مصطفى دمحم 2220956 كفـءكفـء9682011/07/13 معلم

ناصر 2011/07/01 سیده عبد الرازق دمحم دمحم 2383465 كفـءكفـء9692011/07/13 معلم
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السید عبدالرحیم الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 سیده یوسف احمد عبید 2255260 كفـءكفـء9702011/07/13 معلم

البیاضیھ 2011/07/01 شادیة أحمد دمحم احمد جبل 2132115 كفـءكفـء9712011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بجبل دندرة 2011/07/01 شادیة رضوان ربیع ابراھیم 2081167 كفـءكفـء9722011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بجبل دندرة 2011/07/01 شادیة صبرى دمحم صالح 2254387 كفـءكفـء9732011/07/13 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2009/08/01 شادیة عبدالوھاب حسن غبدالنعیم 2067609 كفـءكفـء9742011/02/21 معلم

دار السالم بكرم عمران 2011/07/01 شادیة یوسف الصغیر إبراھیم 2299662 كفـءكفـء9752011/07/13 معلم

نجع العبودى االبتدائیة 2011/07/01 شادیھ احمد احمد بعجر 2288204 كفـءكفـء9762011/07/13 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 شادیھ عبد الوھاب ابراھیم سید 2233405 كفـءكفـء9772011/07/13 معلم

الجبالو للتعلیم االساسى 2011/07/01 شادیھ على ابراھیم بخیت 2356771 كفـءكفـء9782011/07/13 معلم

اوالد عمرو المشتركة 2011/07/01 شاذلى سید حسین سالمة 2243098 كفـءكفـء9792011/07/13 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 شربات شحات دمحم على 2395343 كفـءكفـء9802011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 شربات دمحم دمحم احمد 2247415 كفـءكفـء9812011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة كالحین أبنود 2011/07/01 شرین سعد عبد الفتاح اسماعیل 2219776 كفـءكفـء9822011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 شرین كامل فؤاد عبد المنطلب 2243882 كفـءكفـء9832011/07/13 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 شریھان دمحم على موسى 2237136 كفـءكفـء9842011/07/13 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/02/21 شعبان أحمد بخیت سید 2069591 كفـءكفـء9852011/02/21 معلم

الدیر الغربى ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 شمیة محمود شحاتھ على 2069496 كفـءكفـء9862011/07/13 معلم
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النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/02/21 شنودة بھجت ثابت عبده 2069594 كفـءكفـء9872011/02/21 معلم

الحجیرات 2011/07/01 شنوده رؤوف عازر میصال 2292104 كفـءكفـء9882011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 شیرین حجاجى ھاشم یسن 2237749 كفـءكفـء9892011/07/13 معلم

معتوق ع باالشراف القبلیة/ د  2011/07/01 شیرین حسن السید دمحم 2376441 كفـءكفـء9902011/07/13 معلم

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/02/21 شیرین عبد هللا  دمحم ابراھیم 2067073 كفـءكفـء9912011/02/21 معلم

السواحلیھ االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 شیرین كامل صابر سلیمان 2069590 كفـءكفـء9922011/02/21 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2008/03/21 شیماء احمد حمدى راضى دمحم 2067614 كفـءكفـء9932011/02/21 معلم

الدیر الغربى الحدیثة ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء احمد عبد المھدى دمحم 2392442 كفـءكفـء9942011/07/13 معلم

الطویرات ع 2011/07/01 شیماء احمد دمحم حسن غریب 2264581 كفـءكفـء9952011/07/13 معلم

الدیر الغربى ع للتعلیم االساسى 2011/02/21 شیماء احمد نجیب عبدالرحیم دمحم 2069485 كفـءكفـء9962011/02/21 معلم

االشراف الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء ثروت دمحم مصطفى 2268002 كفـءكفـء9972011/07/13 معلم

الشھید محمود عبد الراضى االبتدائیة 2011/07/01 شیماء زین العابدین ابو الحسن حسن 2266902 كفـءكفـء9982011/07/13 معلم

الدكتور ھاشم دمحم رشوان 2011/07/01 شیماء شحات عبید عبد الرحمن 2289171 كفـءكفـء9992011/07/13 معلم

الدندراوى 2011/07/01 شیماء عباس دمحم احمد 2376248 كفـءكفـء10002011/07/13 معلم

عبد اللة القرشى 2010/04/14 شیماء عبد الخالق دمحم حمزة 2288661 كفـءكفـء10012011/07/13 معلم

س. قنا الجدیدة ع ت  2011/07/01 شیماء عبد الرحمن دمحم سلیمان 2398928 كفـءكفـء10022011/07/13 معلم

النجاح بالطینة 2011/07/01 شیماء عبد الرحیم حسن دمحم 2240861 كفـءكفـء10032011/07/13 معلم
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ناصر 2011/03/01 شیماء عبد الصبور دمحم كیالنى 2067165 كفـءكفـء10042011/03/02 معلم

قنا المشتركة 2011/07/01 شیماء عبد الوھاب دمحم على 2383112 كفـءكفـء10052011/07/13 معلم

الشھید مصطفى عباس 2011/07/01 شیماء عبدالاله صبري احمد 2378023 كفـءكفـء10062011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 شیماء عزالدین دمحم احمد 2396533 كفـءكفـء10072011/07/13 معلم

قنا الحدیثة بنین 2010/10/11 شیماء على احمد حسین 2389595 كفـءكفـء10082011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2008/07/01 شیماء على احمد دمحم 2242739 كفـءكفـء10092011/07/13 معلم

قنا الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 شیماء لطفى فوزى عبدالمطلب 2190179 كفـءكفـء10102011/07/13 معلم

االشراف الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء دمحم حمدان احمد 2386832 كفـءكفـء10112011/07/13 معلم

فصول الطوابیة الثانویة 2011/07/01 شیماء دمحم رفاعى دمحم السمان 2189353 كفـءكفـء10122011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 شیماء دمحم سید جیالنى 2390711 كفـءكفـء10132011/07/13 معلم

دندرة المشتركة ریاض أطفال 2011/07/01 شیماء دمحم عباس على 2266411 كفـءكفـء10142011/07/13 معلم

المخادمة االعدادیة بنات 2011/07/01 شیماء دمحم عبد الفتاح احمد 2256991 كفـءكفـء10152011/07/13 معلم

مدینة العمال 2011/07/01 شیماء دمحم عبد الموجود رسالن 2076632 كفـءكفـء10162011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الرسمیة 2011/07/01 شیماء محمود دمحم مصطفى 2393598 كفـءكفـء10172011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/02/21 شیماء محمود یونس عبد الرحیم 2048167 كفـءكفـء10182011/02/21 معلم

قنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 شیماء مرسى تمساح عبد الرحیم 2242755 كفـءكفـء10192011/07/13 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 شیماء مصطفى عباس عبدالمولى 2237781 كفـءكفـء10202011/07/13 معلم
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اوالد سمك االعدادیة 2010/01/02 شیماء ناصر حسین فرغل 2257247 كفـءكفـء10212011/07/13 معلم

2011/03/01 الجزیریة االبتدائیة شیماء یوسف دمحم عبد الموجود 2062553 كفـءكفـء10222011/03/02 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/07/01 صابر سعد امین دمحم 2237735 كفـءكفـء10232011/07/13 معلم

النجاح بالطینة 2011/07/01 صابرة زین العابدین شفیق عبد المطلب 2084521 كفـءكفـء10242011/07/13 معلم

الطویرات ع 2005/02/17 صابرة سید دمحم سید 2212098 كفـءكفـء10252011/07/13 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 صابرین دمحم محمود دمحم 1762885 كفـءكفـء10262011/07/16 معلم

الدندراوى 2011/07/01 صالح حمزه على صالح 2266835 كفـءكفـء10272011/07/13 معلم

دندرة ع 2011/07/01 صباح حسین ابراھیم حسین 2069600 كفـءكفـء10282011/07/13 معلم

الحمیدات المشتركة ریاض اطفال 2011/07/01 صباح رجب سعد سعید 2253280 كفـءكفـء10292011/07/13 معلم

االشراف الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 صباح سعد حسن على 2069333 كفـءكفـء10302011/07/13 معلم

كالحین ابنود ریاض أطفال 2011/02/21 صباح صالح دمحم عمر 2222955 كفـءكفـء10312011/02/21 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 صباح عبد الرحمن محمود احمد 2241572 كفـءكفـء10322011/07/13 معلم

وحدة القناویة المجمعة 2011/07/01 صباح كساب بدوى احمد 2262883 كفـءكفـء10332011/07/13 معلم

دندرة 2008/07/10 صباح دمحم ابراھیم سلیم 2246672 كفـءكفـء10342011/07/13 معلم

جزیرة الطویرات االبتدائیة 2010/08/15 صفاء أبو السعود دمحم أحمد 2089979 كفـءكفـء10352011/03/02 معلم

الدیر الغربى للتعلیم االساسى الحدیث 2011/03/01 صفاء ابوالمجد احمد جمعة 2069489 كفـءكفـء10362011/03/02 معلم

البیاضیھ 2011/02/21 صفاء احمد دردیر احمد 2067989 كفـءكفـء10372011/02/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

عبدالوھاب داوود المرزوقى تعلیم اساسى 2011/02/21 صفاء احمد نوبى جبلى 2062255 كفـءكفـء10382011/02/21 معلم

فصول الشیخ حسن االعدادیة بالترامسة 2011/07/01 صفاء القط دمحم محمود 2213543 كفـءكفـء10392011/07/13 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیھ باالشراف 2011/07/01 صفاء دیاب على مصطفى 2268003 كفـءكفـء10402011/07/13 معلم

كرم عمران اعدادیة 2011/07/01 صفاء رمضان محمود دمحم 2225498 كفـءكفـء10412011/07/13 معلم

العسیلیة االعدادیة 2011/02/21 صفاء زین العابدین طایع سعید 2063697 كفـءكفـء10422011/02/21 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 صفاء سعد جابر ابو زید 2242741 كفـءكفـء10432011/07/13 معلم

المحروسة 2009/07/04 صفاء سعد عبدالراضى حنفى 2072103 كفـءكفـء10442011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة كالحین أبنود 2011/07/01 صفاء سعدى خلیل احمد 2219819 كفـءكفـء10452011/07/13 معلم

نجع الدوم الجدیدة 2010/07/01 صفاء سعید عبد الستار حسین 2317278 كفـءكفـء10462011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 صفاء عبد الحمید باشا دردیر 2253270 كفـءكفـء10472011/07/13 معلم

الدیر الغربى ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 صفاء عبد السالم عابدین حسن 2299592 كفـءكفـء10482011/07/13 معلم

الحمیدات 2011/07/01 صفاء عبد العزیز دمحم على 2240843 كفـءكفـء10492011/07/13 معلم

الحسین االبتدائیة 2011/07/01 صفاء علي أحمد دمحمین 2266742 كفـءكفـء10502011/07/13 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 صفاء فوزى دمحم ابراھیم 2371374 كفـءكفـء10512011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة 2011/07/01 صفاء مبارك دمحم خلیل 2237742 كفـءكفـء10522011/07/13 معلم

االشراف الغربیة االعدادیة 2011/07/01 صفاء مبارك دمحم على 2378064 كفـءكفـء10532011/07/13 معلم

المعنى الجدیده ریاض أطفال 2007/12/01 صفاء دمحم احمد حسن 742678 كفـءكفـء10542011/03/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

المحروسة 2011/07/01 صفاء دمحم حسین على 2383129 كفـءكفـء10552011/07/13 معلم

ناصر 2011/07/01 صفاء دمحم كامل فخرى احمد 2390709 كفـءكفـء10562011/07/13 معلم

نجع العرب االعدادیة بالطویرات 2011/07/01 صفاء منصور دمحم عباس 2261959 كفـءكفـء10572011/07/13 معلم

الزھراء 2011/02/20 صفاء یسن حامد احمد 2256080 كفـءكفـء10582011/07/13 معلم

الحجیرات 2011/07/01 صفوت  الجمل مراد   احمد 2067079 كفـءكفـء10592011/07/13 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 صالح دمحم محمود الطاھر 2241248 كفـءكفـء10602011/07/13 معلم

نجع الجبیل االبتدائیة بدندره 2011/03/01 طارق درویش محمود درویش 742231 كفـءكفـء10612011/03/02 معلم

الدیر الشرقى االعدادیة 2011/03/01 طارق سید عبد الباسط احمد 2073315 كفـءكفـء10622011/03/02 معلم

نجع العبودى االبتدائیة 2011/02/21 طارق دمحم دمحم الملقب رشاد حسین 742621 كفـءكفـء10632011/02/21 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/07/01 طارق مصطفى عبودى ابراھیم 2256077 كفـءكفـء10642011/07/13 معلم

النوابعة باالشراف الغربیة 2011/07/01 طھ دمحم احمد حسین 2395408 كفـءكفـء10652011/07/13 معلم

قنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عادل عبدالراضى محمود احمد 2276819 كفـءكفـء10662011/07/13 معلم

عرب الصبحة االعدادیة 2011/07/01 عارف احمد سید عبد اللطیف 2262981 كفـءكفـء10672011/07/13 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 عاطف عبدالفتاح على حسن 2234733 كفـءكفـء10682011/07/13 معلم

عزبة حامد 2007/10/01 عائشھ ابو المجد عبد الھادى  مبارك 2235595 كفـءكفـء10692011/03/02 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 عائشھ حماده عبد الشافى ابراھیم 2242750 كفـءكفـء10702011/07/13 معلم

الدیر الشرقى االبتدائیة بالجبل 2011/07/01 عباس شعبان حسان على 2288230 كفـءكفـء10712011/07/13 معلم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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شھید ابو الفضل الرشیدى 2011/07/01 عباسھ محمود ابراھیم احمد 2392112 كفـءكفـء10722011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 عبد الحمید عبد الغنى سقاو طھ 2221316 كفـءكفـء10732011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/07/01 عبد الخالق احمد دندر جاد هللا 2297854 كفـءكفـء10742011/07/13 معلم

نجع العرب بالترامسة 2011/02/21 عبد الراضى منصور سیداحمد حسن 2068112 كفـءكفـء10752011/02/21 معلم

النوابعة باالشراف الغربیة 2011/07/01 عبد الرحیم  دمحم الصغیر راعى على 2377282 كفـءكفـء10762011/07/13 معلم

وحده ابنود المجمعة 2011/02/21 عبد الرحیم ابراھیم مغربى ابراھیم 2221037 كفـءكفـء10772011/02/22 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/07/01 عبد الرحیم احمد احمد دمحم 2256078 كفـءكفـء10782011/07/13 معلم

ف جزیرة الطوابیة االعدادیة 2011/07/01 عبد الرحیم احمد مصطفى محارب 2298183 كفـءكفـء10792011/07/13 معلم

الدیر الشرقى االبتدائیة بالجبل 2011/07/01 عبد الرحیم دمحم عبد الفتاح احمد 2288222 كفـءكفـء10802011/07/13 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 عبد الرحیم نصارى بیومى محمود 2371325 كفـءكفـء10812011/07/13 معلم

فصول الغوصة االعدادیة 2010/05/20 عبد الرسول شحاتھ سمان دمحم 2241598 كفـءكفـء10822011/07/13 معلم

الحجیرات ع 2011/07/01 عبد الصبور عبد السید عبد السالم عبد السید 2269408 كفـءكفـء10832011/07/13 معلم

ف  الحسین باوالد عمرو 1996/10/02 عبد الكریم  سعد امبارك مھدى 2063789 كفـءكفـء10842011/02/21 معلم

الحجیرات ع 2011/02/21 عبد الكریم احمد دمحم ھجان 2220089 كفـءكفـء10852011/02/21 معلم

دندرة الثانویة المشتركة 2011/03/01 عبد هللا  نصر الدین غریب دمحمین 2248960 كفـءكفـء10862011/03/02 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة 2011/07/01 عبد هللا حسن على دمحم 2256089 كفـءكفـء10872011/07/13 معلم

دندرة ع 2011/07/01 عبد هللا حسنى محمود حسین 2288695 كفـءكفـء10882011/07/13 معلم
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األعلي

النجارین االبتدائیھ الجدیده 2011/03/01 عبد هللا عبد الموجود دمحم ابراھیم 2225504 كفـءكفـء10892011/03/02 معلم

كرم عمران 2011/07/01 عبد المنعم دمحم اسماعیل حامد 2234654 كفـءكفـء10902011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق بدندرة تعلیم اساسى 2011/07/01 عبد الناصر سعد عبد السمیع ابو الحسن 2257253 كفـءكفـء10912011/07/13 معلم

المحروسھ الجدیده 2011/07/01 عبده دمحم كامل عبده 2076629 كفـءكفـء10922011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/02/21 عبلة سعد دمحم على 2069302 كفـءكفـء10932011/02/21 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/02/21 عبید دمحم عثمان أحمد 742455 كفـءكفـء10942011/02/21 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 عبیده حسن اسماعیل دمحم 2228081 كفـءكفـء10952011/07/13 معلم

البیاضیھ 2011/07/01 عبیر سعد ابراھیم دمحم 2253565 كفـءكفـء10962011/07/13 معلم

دندرة المشتركة ریاض أطفال 2011/03/01 عبیر سمیر نظیر قلدس 2083631 كفـءكفـء10972011/03/02 معلم

الترامسة 2011/07/01 عبیر عادل عباس خلیل 2395445 كفـءكفـء10982011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2008/08/06 عبیر عبدالعاطف شرقاوى عبدالراضى 2374218 كفـءكفـء10992011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 عبیر على عطیتو دمحم 2264587 كفـءكفـء11002011/07/13 معلم

نجع الفقرة 2011/02/21 عبیر محمود فؤاد حسن 2062537 كفـءكفـء11012011/02/21 معلم

االشراف الغربیة االعدادیة 2011/02/21 عبیر نبیل بقطر دوس 2047883 كفـءكفـء11022011/02/21 معلم

ابو الحسن 2011/07/01 عزة حسن رمضان دمحم 2070000 كفـءكفـء11032011/07/13 معلم

االخصاص االبتدائیة الحدیثة 2011/02/21 عزة على دمحم إسماعیل 2069319 كفـءكفـء11042011/02/21 معلم

الجزیریة االعدادیة 2011/07/01 عزه عباس دمحم عادل 2109050 كفـءكفـء11052011/07/13 معلم
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المعنى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 عزه عربى دمحم احمد 2376242 كفـءكفـء11062011/07/13 معلم

أبنود اإلبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عزه كمال الرشیدى ابراھیم 2379492 كفـءكفـء11072011/07/13 معلم

ناصر ریاض اطفال 2011/02/21 عزه نفادى حسن دمحم 2075437 كفـءكفـء11082011/02/21 معلم

المحروسة 2011/02/21 عزیزه عبدالحمید تونى احمد 1592530 كفـءكفـء11092011/02/21 معلم

الزھراء 2011/07/01 عصام دمحم على دمحم 2256438 كفـءكفـء11102011/07/13 معلم

المخادمة الثانویة المشتركة 2011/07/01 عصام دمحم مصطفي عبده 2403577 كفـءكفـء11112011/07/13 معلم

النجارین ریاض اطفال 2011/03/01 عصمت حسن رسالن یوسف 2230646 كفـءكفـء11122011/03/02 معلم

نجوع المحروسة 2011/07/01 عطاالمنان ابو الحجاج امین ضوى 2296210 كفـءكفـء11132011/07/13 معلم

النحال ریاض اطفال 2011/07/01 عطیات مخلوف محمود فریج 2257543 كفـءكفـء11142011/07/13 معلم

نجع الدوم الجدیدة 2011/07/01 عفاف راضى عبد الفضیل مھران 2221304 كفـءكفـء11152011/07/13 معلم

فصول ام القرى الثانویھ بالمنیره 2010/08/19 عفاف رأفت بشاى سولایر 2062567 كفـءكفـء11162011/02/21 معلم

التحریر ع بنین 2011/07/01 عفاف شعیب اسماعیل احمد 2250797 كفـءكفـء11172011/07/13 معلم

نجع الجبیل ریاض اطفال 2007/07/01 عفاف عبد الرازق عبد الحكیم محمود 2303926 كفـءكفـء11182011/07/13 معلم

الجبیل االعدادیة بدندرة 2011/07/01 عفاف عبد الراضى على عثمان 2062490 كفـءكفـء11192011/07/13 معلم

عزبة یوسف بدندرة 2011/07/01 عال عبد الوھاب عبد العلیم مصطفى 2212204 كفـءكفـء11202011/07/13 معلم

شھید ابو الفضل الرشیدى 2011/03/01 عالء الدین دمحم على سید 2076633 كفـءكفـء11212011/03/02 معلم

الدیر الشرقى االعدادیة 2011/07/01 عالء حسن دمحم محسن 2288582 كفـءكفـء11222011/07/13 معلم
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االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 عالء شحات على برعى 2243636 كفـءكفـء11232011/07/13 معلم

المخادمة الجدیدة 2010/12/19 عالء دمحم عبد المعطى دمحم 2394214 كفـءكفـء11242011/07/13 معلم

حاجر قنا االبتدائیة 2008/10/14 عالءالدین محمود دمحم نصار 2067218 كفـءكفـء11252011/02/21 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة 2011/02/21 على   عثمان   دمحم دمحم 2237272 كفـءكفـء11262011/02/21 معلم

نجع عزالى االبتدائیة بالدیر الشرقى 2011/02/21 على ابراھیم دمحم حسین 2212192 كفـءكفـء11272011/02/21 معلم

نجع الدوم الجدیدة 2011/07/01 على ابو بكر جاد  على 2381013 كفـءكفـء11282011/07/13 معلم

)بالبطاطخة ( االشراف البحریة  2011/07/01 على عمر راشد عمر 2379488 كفـءكفـء11292011/07/13 معلم

الغوصھ 2011/07/01 على دمحم دمحم احمد 2195022 كفـءكفـء11302011/07/13 معلم

الراشدین 2011/02/21 على دمحم موسى دمحم 2061905 كفـءكفـء11312011/02/21 معلم

كامل مشابط االبتدائیة 2011/07/01 على محمود على مغربى 2243638 كفـءكفـء11322011/07/13 معلم

النجارین االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 علیا  اسماعیل  دمحم احمد 2243125 كفـءكفـء11332011/07/13 معلم

العاشر من رمضان ریاض اطفال 2011/07/01 mعلیاء تاج دمحم عطا 742748 كفـءكفـء11342011/07/13 معلم

خالد بن الولید بالحمیدات 2011/03/01 علیاء حسین احمد مكاوى 2069498 كفـءكفـء11352011/03/02 معلم

حسان بن ثابت 2007/12/24 علیاء عبد الحمید احمد حامد 2069603 كفـءكفـء11362011/02/21 معلم

العاشر من رمضان 2011/07/01 علیھ كمال عبدالوھاب دمحم 2392632 كفـءكفـء11372011/07/13 معلم

الترامسة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/02/21 عماد حمدى دمحم رفاعى 2079061 كفـءكفـء11382011/02/21 معلم

فصول ام القرى الثانویھ بالمنیره 2008/06/26 عماد خلف مطاوع عبدالرحیم 1573470 كفـءكفـء11392011/02/21 معلم
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المنیرة الرسمیة للغات االبتدائیة 2008/09/15 عماد میخائیل شاكر میخائیل 742408 كفـءكفـء11402011/03/09 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 عمر احمد مبارك احمد 2226011 كفـءكفـء11412011/07/13 معلم

الثورة االبتدائیة بالطویرات 2011/07/01 عمرو سعید الزمقان دمحم 2264858 كفـءكفـء11422011/07/13 معلم

االخصاص االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 عمرو صالح دمحم ابراھیم 2257697 كفـءكفـء11432011/07/13 معلم

نجع الفقرة 2011/07/01 عمرو عارف فكرى موسى 2255283 كفـءكفـء11442011/07/13 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2011/07/01 عمرو فتحى منصور احمد 2273703 كفـءكفـء11452011/07/13 معلم

السواحلیة 2011/07/01 عنتر عبد الھادى دمحم عطیة 2240314 كفـءكفـء11462011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/02/21 عواطف احمد مصطفى احمد 2063720 كفـءكفـء11472011/02/21 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 غادة حامد موسى عبد هللا 2242754 كفـءكفـء11482011/07/13 معلم

المخادمة 2009/02/21 غادة على دمحم قاسم 2240269 كفـءكفـء11492011/07/13 معلم

االشراف الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 غادة عیسى احمد ھساى 2256082 كفـءكفـء11502011/07/13 معلم

المعنى الجدیدة 2011/07/01 غادة قناوى عطاهللا دمحم 2256071 كفـءكفـء11512011/07/13 معلم

ناصر 2011/07/01 غادة دمحم انور دمحم 2068099 كفـءكفـء11522011/07/13 معلم

الراشدین 2004/07/01 غاده  نصرالدین محمود عبد الرحمن 2252422 كفـءكفـء11532011/07/13 معلم

الطویرات الثانویة الفنیة بنات 2009/12/23 غاده دمحم عبد الرحیم احمد 2388685 كفـءكفـء11542011/07/13 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیھ باالشراف 2011/07/01 فاتن ربیع ابو الفضل  حسن 2237708 كفـءكفـء11552011/07/13 معلم

عزبة یوسف بدندرة 2011/07/01 فاتن سعد عید على 2192765 كفـءكفـء11562011/07/13 معلم
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دندرة 2011/07/01 فاتن صالح الدین منوفى عبد العزیز 2264160 كفـءكفـء11572011/07/13 معلم

قنا الثانویة بنات 2011/02/21 فاتن فتحى فھمى عبد السید 2217556 كفـءكفـء11582011/02/21 معلم

خالد بن الولید بالحمیدات 2011/07/01 فاطمة  الضیفى دمحم عبد الكریم 2305902 كفـءكفـء11592011/07/13 معلم

كالحین ابنود الجدیدة 2009/04/15 فاطمة ابو الحسن ابراھیم مصطفى 2237705 كفـءكفـء11602011/07/13 معلم

الشیخ عیسى االعدادیة 2010/12/18 فاطمة الزھراء احمد دمحم دمحم 2240258 كفـءكفـء11612011/07/13 معلم

عبد اللة القرشى 2011/07/01 فاطمة الزھراء سلیم عالم مرسى 2254807 كفـءكفـء11622011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/21 فاطمة الزھراء عبد الھادى عبد اللطیف عمر 2069953 كفـءكفـء11632011/02/21 معلم

النوابعة ریاض أطفال 2011/02/21 فاطمة الزھراء عبید راعى على 2214815 كفـءكفـء11642011/02/21 معلم

وحده ابنود المجمعة 2011/07/01 فاطمة الزھراء دمحم احمد بدراوى 2343461 كفـءكفـء11652011/07/13 معلم

اوالد عمرو اال عدادیة 2010/05/17 فاطمة الزھراء منصور دمحم سید سید 2255254 كفـءكفـء11662011/07/13 معلم

المحروسة ع المشتركة 2011/07/01 فاطمة بركات سعید ابراھیم 2255590 كفـءكفـء11672011/07/13 معلم

النصر بالدیر الشرقى 2011/07/01 فاطمة حسن حسین احمد 2376232 كفـءكفـء11682011/07/13 معلم

الدكتور ھاشم دمحم رشوان 2011/02/21 فاطمة حسن رسالن  یوسف 2069599 كفـءكفـء11692011/02/21 معلم

خالد بن الولید بالحمیدات ریاض أطفال 2006/07/01 فاطمة سید عریان على 2068826 كفـءكفـء11702011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 فاطمة عبد الحمید احمد محمود 2243879 كفـءكفـء11712011/07/13 معلم

الشیخ حسین 2011/07/01 فاطمة عبد الوھاب  محمود  على 2372891 كفـءكفـء11722011/07/13 معلم

نجع الجبیل ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمة عطیة عمران سالم 2401237 كفـءكفـء11732011/07/13 معلم
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فصول ام القرى الثانویھ بالمنیره 2011/07/01 فاطمة دمحم  حسین على 2273704 كفـءكفـء11742011/07/13 معلم

الثورة االبتدائیة بالطویرات 2010/01/23 فاطمة دمحم على احمد 2235419 كفـءكفـء11752011/07/13 معلم

المعنى الجدیدة 2011/07/01 فاطمة دمحم فكرى حسین 2395297 كفـءكفـء11762011/07/13 معلم

2011/07/01 قنا الرسمیة  لغات ریاض اطفال فاطمة دمحم فكرى سعید 2257760 كفـءكفـء11772011/07/13 معلم

البیاضیھ 2011/02/21 فاطمة دمحم محمود دمحم 2068090 كفـءكفـء11782011/02/21 معلم

الحمیدات 2011/02/21 فاطمة مصطفى عباس عبدالمولى 2068086 كفـءكفـء11792011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة مشتركة بقنا 2011/07/01 فاطمھ ابراھیم عبد السالم احمد 2220912 كفـءكفـء11802011/07/13 معلم

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/07/01 فاطمھ الزھراء حامد ابو السعود احمد 2256090 كفـءكفـء11812011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الرسمیة 2011/02/21 فاطمھ الزھراء ربیع فھمى عاشور 2225201 كفـءكفـء11822011/02/22 معلم

الدیر الغربى الحدیثة 2011/07/01 فاطمھ جمال دمحم اسماعیل 2379205 كفـءكفـء11832011/07/13 معلم

المعنى 2011/07/01 فاطمھ سالمان دمحم سعید 2232307 كفـءكفـء11842011/07/13 معلم

الشعراوى االبتدائیة 2011/02/21 فاطمھ سلیمان احمد حسانین 2062293 كفـءكفـء11852011/02/21 معلم

االشراف القبلیة الرسمیةریاض اطفال 2011/02/21 فاطمھ شاھین اسماعیل دمحم 2215418 كفـءكفـء11862011/02/21 معلم

2011/07/01 ابنود االعدادیة بنین فاطمھ شعبان احمد دمحم 2231259 كفـءكفـء11872011/07/13 معلم

سیدى عبدالرحیم االعدادیة بنین 2011/07/01 فاطمھ عبد الحمید احمد الشحات 2222787 كفـءكفـء11882011/07/13 معلم

2011/07/01 قنا الرسمیة  لغات ریاض اطفال فاطمھ عبد الدایم دمحم محمود 2380069 كفـءكفـء11892011/07/13 معلم

الشیخ حسن الثانویة المشتركة بالترامسة 2008/05/02 فاطمھ على دمحم احمد 2229583 كفـءكفـء11902011/07/13 معلم
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قنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 فاطمھ فتحى احمد دمحم 2264167 كفـءكفـء11912011/07/13 معلم

قنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 فاطمھ مصطفى دمحم متولى 2228001 كفـءكفـء11922011/07/13 معلم

الراشدین 2011/07/01 فاطمھ ممصطفى عبده عبد الرحیم 2252535 كفـءكفـء11932011/07/13 معلم

عرب الصبحھ االبتدائیة 2011/07/01 فایزة احمد ابوالحسن دمحم 2217706 كفـءكفـء11942011/07/13 معلم

النصر بالدیر الشرقى 2011/07/01 فایزة عبد الراضى عبد الرازق دمحم 2236950 كفـءكفـء11952011/07/13 معلم

عبد اللة القرشى 2011/07/01 فایزه احمد حسن قناوى 2396341 كفـءكفـء11962011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 فایزه احمد عباس احمد 2376241 كفـءكفـء11972011/07/13 معلم

االشراف الغربیة االعدادیة 2011/07/01 فایزه احمد دمحم سلیمان 2395357 كفـءكفـء11982011/07/13 معلم

االشراف الثانویة المشتركة 2011/07/01 فایزه أحمد ھاشم دمحم 2256977 كفـءكفـء11992011/07/13 معلم

المخادمة الثانویة المشتركة 2011/07/01 فتحى على جمعھ حامد 2242757 كفـءكفـء12002011/07/13 معلم

شھداء الجزیریة بالكالحین االعدادیة 2011/07/01 فدوة عبید على دمحم 2255262 كفـءكفـء12012011/07/13 معلم

االشراف الثانویة المشتركة 2011/01/08 فدوى عابدین ابراھیم حسین 2255287 كفـءكفـء12022011/07/13 معلم

جزیرة الطوابیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 فراج بركات دمحم جاد هللا 2299758 كفـءكفـء12032011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق بالنحال 2011/07/01 فلورانس فاروق شاكر سابا 2243115 كفـءكفـء12042011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة مشتركة بقنا 2010/07/21 فیكتوریا جورج وھبھ حنا 2088056 كفـءكفـء12052011/02/21 معلم

االشراف الثانویة المشتركة 2011/07/01 كارم محمود احمد دمحم 2260059 كفـءكفـء12062011/07/13 معلم

قنا الثانویة بنات 2011/07/01 كارولین صبحى توما رزق 2265349 كفـءكفـء12072011/07/13 معلم
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عبدالوھاب داوود المرزوقى تعلیم اساسى 2011/07/01 كرستین عزت حلمى عطا هللا 2298889 كفـءكفـء12082011/07/13 معلم

السالم بالعبابدة 2011/02/21 كرستینا مالك مرید موسى 742567 كفـءكفـء12092011/02/21 معلم

الدندراوى 2011/07/01 كریستین مجدى ولیم ابراھیم 2239754 كفـءكفـء12102011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالحصوایة 2011/02/21 كریمة أبو العباس أحمد عبد اللطیف 742320 كفـءكفـء12112011/02/21 معلم

نجوع المحروسة 2011/07/01 كریمة عبد الغنى عبد الحلیم إبراھیم 2069987 كفـءكفـء12122011/07/13 معلم

قنا االبتدائیة المشتركة ریاض أطفال 2011/02/21 كریمة على دمحم على 2057475 كفـءكفـء12132011/02/21 معلم

العاشر من رمضان 2011/02/21 كریمة دمحم شحات دمحم 2062862 كفـءكفـء12142011/02/21 معلم

البیاضیھ 2011/07/01 كریمة دمحم مبارك دمحم 2068093 كفـءكفـء12152011/07/13 معلم

العسیلیة االعدادیة 2011/02/21 كریمة مختار دمحم مصطفى 2072685 كفـءكفـء12162011/02/21 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 كریمھ احمد على احمد 2233073 كفـءكفـء12172011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 كریمھ احمد دمحم احمد 2252589 كفـءكفـء12182011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2007/11/03 كریمھ احمد مصطفى احمد 742472 كفـءكفـء12192011/07/13 معلم

الشیخ عیسى 2011/07/01 كریمھ رمضان بھیج دمحم 2372162 كفـءكفـء12202011/07/13 معلم

الزھراء 2009/04/26 كریمھ عبد الموجود دمحم دالھى 2226810 كفـءكفـء12212011/07/13 معلم

االشراف الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 كریمھ عبده على احمد 2231488 كفـءكفـء12222011/07/13 معلم

البیاضیھ 2011/07/01 كریمھ عبید حسن على 2257798 كفـءكفـء12232011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 كریمھ محمود مبارك بدرى 2243885 كفـءكفـء12242011/07/13 معلم
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الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 كریمھ محمود دمحم احمد 2247407 كفـءكفـء12252011/07/13 معلم

كرم عمران 2011/07/01 كمال احمد اسماعیل حسین 2234651 كفـءكفـء12262011/07/13 معلم

الدیر الشرقى االبتدائیة بالجبل 2011/02/21 كمالھ احمد على احمد 742639 كفـءكفـء12272011/02/21 معلم

العاشر من رمضان 2011/07/01 كوثر یوسف على دمحم 2372161 كفـءكفـء12282011/07/13 معلم

المنیرة الرسمیة للغات اعدادى 2011/07/01 كیرستین مجدى زكریا بشارة 2223131 كفـءكفـء12292011/07/13 معلم

الصحوة بالقناویة 2011/07/01 لبنى عبد الحمید دمحم عبادى 2253569 كفـءكفـء12302011/07/13 معلم

نجع الرماش االبتدائیة 2011/03/01 لوال عبد الراضى أمین دمحم 2075233 كفـءكفـء12312011/03/02 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 لیلى ابراھیم عاشور عبد اللطیف 2238027 كفـءكفـء12322011/07/01 معلم

خالد بن الولید بالحمیدات 2011/02/21 لیلى سعد محمود احمد 2068080 كفـءكفـء12332011/02/21 معلم

النجاح بالطینة 2011/07/01 لیلى سید احمد بغدادى 2299102 كفـءكفـء12342011/07/13 معلم

القناویة للتعلیم االساسى 2011/02/21 لیلى عبد الجید احمد سید 2088050 كفـءكفـء12352011/02/21 معلم

كرم عمران اعدادیة 2011/07/01 لیلى دمحم عثمان احمد 2356785 كفـءكفـء12362011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 لیلى دمحم على احمد 2243881 كفـءكفـء12372011/07/13 معلم

المعنى 2011/02/21 مارلین صبحى كیرلس محارب 2222978 كفـءكفـء12382011/02/21 معلم

فصول الشیخ حسن االعدادیة بالترامسة 2011/07/01 مارى إیلیا ولیم سعید 2301066 كفـءكفـء12392011/07/13 معلم

اوالد سمك االعدادیة 2011/07/01 مارى رافت شفیق ابوسخرون 2195089 كفـءكفـء12402011/07/13 معلم

نجع العرب بالترامسة 2008/07/01 مارى فریز شاكر مرقص 2266719 كفـءكفـء12412011/07/13 معلم
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السواحلیھ االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 مارى فؤاد تامر عبید 1722618 كفـءكفـء12422011/02/21 معلم

النحال ریاض اطفال 2011/07/01 مارى كمیل راغب بشاى 2214668 كفـءكفـء12432011/07/13 معلم

الدندراوى 2011/02/21 ماریام عادل غطاس حبیب 2069605 كفـءكفـء12442011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال الصالحیة 2011/02/21 ماریان خیرى حبیب لوندى 2048165 كفـءكفـء12452011/02/21 معلم

الثورة بدندرة 2011/07/01 ماریان سنى وردى بشیر 2299684 كفـءكفـء12462011/07/13 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/07/01 ماریانا عیاد شاكر مرقص 2255255 كفـءكفـء12472011/07/13 معلم

المحروسھ الجدیده 2011/07/01 ماریانا فاروق ینى سیفین 2388120 كفـءكفـء12482011/07/13 معلم

اوالد عمرو اال عدادیة 2011/07/01 ماریانا یسرى فھیم سیف 2262887 كفـءكفـء12492011/07/13 معلم

البیاضیة ع للتعلیم االساسى 2011/02/21 مارینا زكریا حافظ اندراوس 2068078 كفـءكفـء12502011/02/21 معلم

ریاض أطفال)تعلیم اساسى ( قنا الجدیدة  2011/07/01 مایساء عطاهللا دیاب دمحم 2260053 كفـءكفـء12512011/07/13 معلم

الشیخ حسین 2011/07/01 مایسة دمحم دمحم سعید 2403011 كفـءكفـء12522011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 مایكل ادیب ثابت وھبھ 2241619 كفـءكفـء12532011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیھ بدندره 2011/07/01 مایكل عھدى فنحاس تاوضروس 2370677 كفـءكفـء12542011/07/13 معلم

النصر بالدیر الشرقى 2011/02/21 مایكل مجدى زبلون عجایبى 2069618 كفـءكفـء12552011/02/21 معلم

المنیرة الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/02/21 مبروكھ رزق حمودى سعید 2089329 كفـءكفـء12562011/02/21 معلم

نجع العرب االعدادیة بالطویرات 2011/07/01 محروس محمود دمحم على 2262000 كفـءكفـء12572011/07/13 معلم

كالحین ابنود االعدادیة 2011/07/01 محسن على صدیق احمد 2374211 كفـءكفـء12582011/07/13 معلم
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قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع العرب بالطویرات 2011/07/01 محسن محمود سالمھ مختار 2396941 كفـءكفـء12592011/07/13 معلم

الجبالو الثانویة المشتركة 2011/02/21 دمحم  محمود احمد جاد هللا 2075239 كفـءكفـء12602011/02/21 معلم

ف جزیرة الطویرات االعدادیة 2010/11/18 دمحم ابو المجد عبادى عصمان 2303205 كفـءكفـء12612011/07/13 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم ابوالحسن غمرى السایح 2234726 كفـءكفـء12622011/07/13 معلم

اوالد سرور االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد ابراھیم محمود 2260061 كفـءكفـء12632011/07/13 معلم

األشراف الثانویة الصناعیة المشتركة 2007/07/01 دمحم احمد خضرى على 2372294 كفـءكفـء12642011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 دمحم احمد یونس اسماعیل 2255280 كفـءكفـء12652011/07/13 معلم

نجع العبودى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم اسماعیل احمد معوض 2388304 كفـءكفـء12662011/07/13 معلم

)بالبطاطخة ( االشراف البحریة  2011/07/01 دمحم السید حفنى معوض 2307878 كفـءكفـء12672011/07/13 معلم

عبدالوھاب داوود المرزوقى تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم الضبع دمحم ابو الحمد 2254381 كفـءكفـء12682011/07/13 معلم

حسان بن ثابت 2011/07/01 دمحم انور ابراھیم دمحم 2392620 كفـءكفـء12692011/07/13 معلم

كرم عمران اعدادیة 2011/02/21 دمحم جابر حسین محمود 1590982 كفـءكفـء12702011/02/21 معلم

المحروسة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم حسین السید دمحم 2261638 كفـءكفـء12712011/07/13 معلم

الحجیرات ع 2011/07/01 دمحم حسین عبد الحمید احمد 2269407 كفـءكفـء12722011/07/13 معلم

نجوع المحروسة 2011/07/01 دمحم حلمى عبد الرحیم احمد 2243483 كفـءكفـء12732011/07/13 معلم

الحمیدات 2011/07/01 دمحم ریان دمحم ابرھیم 2372372 كفـءكفـء12742011/07/13 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة 2011/07/01 دمحم سعد على احمد 2256062 كفـءكفـء12752011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

نجع الجبیل االبتدائیة بدندره 2011/07/01 دمحم سعید فخرى دمحم ھاشم 2239736 كفـءكفـء12762011/07/13 معلم

فصول ام القرى الثانویھ بالمنیره 2010/12/21 دمحم سلیم سالمھ ابراھیم 2394456 كفـءكفـء12772011/07/13 معلم

المعنى ع المشتركة 2010/05/13 دمحم سید جابر احمد 2389908 كفـءكفـء12782011/07/13 معلم

النھضة بالجبیل 2011/02/21 دمحم سید على دمحم 2061946 كفـءكفـء12792011/02/21 معلم

الشیخ حسن الثانویة المشتركة بالترامسة 2011/02/21 دمحم شحات دمحم احمد 2081172 كفـءكفـء12802011/02/21 معلم

نجع الرماش االبتدائیة 2011/03/01 دمحم شحات دمحم حسن 2075260 كفـءكفـء12812011/03/02 معلم

الحجیرات 2011/07/01 دمحم صبرى دمحم عباس 2241622 كفـءكفـء12822011/07/13 معلم

المخادمة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم صالح الدین بدوى احمد 2381356 كفـءكفـء12832011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الرسمیة 2011/03/01 دمحم صالح سید دمحم 1768105 كفـءكفـء12842011/03/02 معلم

التربیة الفكریة اعداد مھنى 2011/03/01 دمحم طلعت كامل دمحم 2061936 كفـءكفـء12852011/03/02 معلم

ام القرى ع بنات بالمنیرة الحدیثة 2011/02/21 دمحم عادل دمحم دمحم الخطیب 740829 كفـءكفـء12862011/02/21 معلم

اوالد سرور 2011/03/01 دمحم عبد الحمید عطا على 2229174 كفـءكفـء12872011/03/02 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2010/10/23 دمحم عبد الحمید عمر حسین 2240819 كفـءكفـء12882011/07/13 معلم

عزبة جبریل 2011/07/01 دمحم عبد الستار محمود عبد القادر 2287565 كفـءكفـء12892011/07/13 معلم

الدكتور ھاشم دمحم رشوان 2011/07/01 دمحم عبد هللا شمروخ عبد هللا 2263292 كفـءكفـء12902011/07/13 معلم

كالحین ابنود االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبد هللا مصطفى دمحم 2256075 كفـءكفـء12912011/07/13 معلم

س. القناویة ت  2008/09/22 دمحم عبدالحمید حسن زیان 1573426 كفـءكفـء12922011/02/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المخادمة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم عطیة عاشور حسن 2070355 كفـءكفـء12932011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الثانویة للبنین 2011/07/01 دمحم على دمحم على 2390705 كفـءكفـء12942011/07/13 معلم

الشویخات 2011/07/01 دمحم عید عاشور احمد 2243641 كفـءكفـء12952011/07/13 معلم

حاجر قنا ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم فؤاد دمحم حسن 2386071 كفـءكفـء12962011/07/13 معلم

الجبالو الثانویة المشتركة 2009/09/01 دمحم قاسم احمد رشوان 2358220 كفـءكفـء12972011/07/13 معلم

جزیرة الطوابیة 2011/07/01 دمحم مبارك محمود احمد 2379212 كفـءكفـء12982011/07/13 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة 2011/07/01 دمحم دمحم رشاد احمد 2256067 كفـءكفـء12992011/07/13 معلم

جزیرة الطوابیة 2009/03/18 دمحم محمود دمحم محمود 2392631 كفـءكفـء13002011/07/13 معلم

ابو الحسن 2011/07/01 دمحم موسى شرقاوى مصطفى 2239798 كفـءكفـء13012011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 دمحم ناصر دمحم احمد 2242756 كفـءكفـء13022011/07/13 معلم

المحروسھ الجدیده 2011/07/01 دمحم نصر الدین زكى دمحم 2383474 كفـءكفـء13032011/07/13 معلم

الزھراء 2011/02/21 دمحم یوسف ابوالمجد على 2062329 كفـءكفـء13042011/02/21 معلم

االشراف الغربیة االبتدائیة 2011/02/21 دمحم یوسف دمحم نجدى 2225209 كفـءكفـء13052011/02/21 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 محمود  فاروق دمحم ابراھیم 2390699 كفـءكفـء13062011/07/13 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2010/02/15 محمود ابراھیم یمنى حسن 2075459 كفـءكفـء13072011/02/21 معلم

جزیرة الطویرات االبتدائیة 2011/07/01 محمود ابو الحسن شاذلى احمد 2315506 كفـءكفـء13082011/07/13 معلم

شھید ابو الفضل الرشیدى 2011/07/01 محمود احمد ابراھیم حسن 2395058 كفـءكفـء13092011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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األعلي

الترامسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود احمد حسین فارس 2067128 كفـءكفـء13102011/07/13 معلم

نجع الفقرة 2011/07/01 محمود احمد دمحم زیدان 2255282 كفـءكفـء13112011/07/13 معلم

اوالد عمرو التجاریة 2011/07/01 محمود السید احمد خلیل 2253301 كفـءكفـء13122011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 محمود حسین على عبد هللا 2243890 كفـءكفـء13132011/07/13 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/07/01 محمود سعد دمحم احمد 2370640 كفـءكفـء13142011/07/13 معلم

الدیر الغربى االعدادیة 2011/03/01 محمود صالح احمد دمحم 2226846 كفـءكفـء13152011/03/02 معلم

الترامسة 2011/07/01 محمود صالح فؤاد سلیم 2248949 كفـءكفـء13162011/07/13 معلم

كرم عمران اعدادیة 2011/07/01 محمود عبد المحسن عبادى ابراھیم 2264122 كفـءكفـء13172011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بجبل دندرة 2011/07/01 محمود عبد المعطى دمحم عسران 2254391 كفـءكفـء13182011/07/13 معلم

القناویة للتعلیم االساسى 2009/11/15 محمود عبید سلیمان احمد 1573446 كفـءكفـء13192011/03/02 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 محمود عبید محمود دمحم 2223753 كفـءكفـء13202011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 محمود على احمد عبادى 2243888 كفـءكفـء13212011/07/13 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2011/07/01 محمود على سعید سید 2348864 كفـءكفـء13222011/07/13 معلم

الراشدین 2011/07/01 محمود فھمى  دمحم حمادى 2253712 كفـءكفـء13232011/07/13 معلم

فاطمة الدویرى االعدادیة بالمحروسة 2011/07/01 محمود كمال رمضان طھ 2387497 كفـءكفـء13242011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/02/21 محمود دمحم رشاد احمد 2063668 كفـءكفـء13252011/02/21 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/02/21 محمود دمحم عباس محمود 2079308 كفـءكفـء13262011/02/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

نجع الرماش االبتدائیة 2011/07/01 محمود دمحم محمود احمد 2263282 كفـءكفـء13272011/07/13 معلم

الطویرات المشتركة 2011/02/21 محمود منصور رزق أحمد 742738 كفـءكفـء13282011/02/21 معلم

عزبة جبریل االعدادیة 2011/07/01 محمود موسى الحباشى على احمد 2132065 كفـءكفـء13292011/07/13 معلم

كالحین ابنود االعدادیة 2011/07/01 محمود یوسف حسین دمحم 2374212 كفـءكفـء13302011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق بدندرة تعلیم اساسى 2011/07/01 مخلص صبحى ناشد دریاس 2257555 كفـءكفـء13312011/07/13 معلم

كالحین ابنود الجدیدة 2011/07/01 مدحت سعد عویضھ بولس 2374257 كفـءكفـء13322011/07/13 معلم

الوحدة  المجمعة بالمحروسة 2011/07/01 مدیحة عبد القادر منشاوى سلیمان 2299458 كفـءكفـء13332011/07/13 معلم

السادات 2011/02/21 مدیحة على حسن ابراھیم 2062506 كفـءكفـء13342011/02/21 معلم

كالحین ابنود الجدیدة 2011/07/01 مدیحة كمال دمحم احمد 2237746 كفـءكفـء13352011/07/13 معلم

نجوع المحروسة 2011/07/01 مدینة سعید قلیعى غریب 2243459 كفـءكفـء13362011/07/13 معلم

الراشدین 2011/07/01 مرسا لمعى نظیر مترى 2252413 كفـءكفـء13372011/07/13 معلم

الحجیرات 2011/07/01 مرسى  عبدالسالم احمد  على 2392608 كفـءكفـء13382011/07/13 معلم

ف  الحسین باوالد عمرو 2011/07/01 مرفت صفا عطاهللا اباكیر 2196627 كفـءكفـء13392011/07/13 معلم

اوالد سرور 2011/07/01 مرفت عبد الوھاب سید احمد 2240413 كفـءكفـء13402011/07/13 معلم

الدندراوى 2011/07/01 مرفت فاروق رمزى عیسى 2242183 كفـءكفـء13412011/07/13 معلم

المنشیة االبتدائیة المشتركة بقنا 2011/07/01 مروة أحمد عبید حسن 2094769 كفـءكفـء13422011/07/13 معلم

ابنود االعدادیة للبنات 2011/07/01 مروة عباس مصطفى محمود 2237698 كفـءكفـء13432011/07/13 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 مروة عبد العزیز علي سعید 2376219 كفـءكفـء13442011/07/13 معلم

عزبة جبریل 2011/07/01 مروة مبارك على محمود 2287522 كفـءكفـء13452011/07/13 معلم

الترامسة 2011/02/21 مروة مبروك دمحم ابراھیم 2067131 كفـءكفـء13462011/02/21 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مروة دمحم طھ احمد 2242746 كفـءكفـء13472011/07/13 معلم

المعنى تعلیم اساسى اعدادى 2008/12/01 مروه  رمضان  یسن  غانم 2267559 كفـءكفـء13482011/07/13 معلم

قنا الثانویة المیكانیكیة بنین 2010/04/19 مروه ابو الحسن عبد الصبور على 2213509 كفـءكفـء13492011/07/13 معلم

العروبة االبتدائیة بالحجیرات 2011/07/01 مروه احمد فخرى حسین 2395473 كفـءكفـء13502011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 مروه جالل محمود دمحم 2387920 كفـءكفـء13512011/07/13 معلم

الزھراء 2011/02/21 مروه حمدى دمحم عثمان 2062322 كفـءكفـء13522011/02/21 معلم

السیدة زینب الثانویة للبنات 2011/07/01 مروه عبد الصبور دمحم دمحم 2257127 كفـءكفـء13532011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 مروه عبدالھادى على دمحم 2218850 كفـءكفـء13542011/07/13 معلم

2008/05/18 الجزیریة االبتدائیة مروه دمحم عبد المطلب مصطفى 2216750 كفـءكفـء13552011/07/13 معلم

فاطمة الزھراء الثانویة للبنات 2011/07/01 مروه منصور غریب قناوى 2257044 كفـءكفـء13562011/07/13 معلم

قنا الثانویة الزخرفیة المعماریة بنین 2006/01/04 مروه ھالل عبد العزیز على 2228011 كفـءكفـء13572011/07/13 معلم

الوحدة  المجمعة بالمحروسة 2011/07/01 مریانا سمیر بشاره جرجس 2401087 كفـءكفـء13582011/07/13 معلم

جزیرة الطوابیة 2011/07/01 مریانا صموئیل زكى بشاى 2239731 كفـءكفـء13592011/07/13 معلم

البیاضیھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 مریم ایوب اسحق جرجس 2222008 كفـءكفـء13602011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع داوود االبتدائیة 2011/07/01 مریم بولس جرجس خلیل 2356792 كفـءكفـء13612011/07/13 معلم

الحمیدات 2011/07/01 مریم جرجس ظریف توفیق 2240467 كفـءكفـء13622011/07/13 معلم

مدینة العمال 2011/07/01 مریم رومانى شفیق كامل 2222010 كفـءكفـء13632011/07/13 معلم

2011/03/01 ابنود االعدادیة بنین مریم زیتون الیاس یوسف 1608464 كفـءكفـء13642011/03/02 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة كالحین أبنود 2011/07/01 مریم سعد دمحم على 2219809 كفـءكفـء13652011/07/13 معلم

الراشدین 2011/02/21 مریم صابر حبیب غطاس 2061912 كفـءكفـء13662011/02/21 معلم

المحروسة الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 مریم صبرى زكى روفائیل 2288304 كفـءكفـء13672011/07/13 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 مریم عادل ذكى ابادیر 2362384 كفـءكفـء13682011/07/13 معلم

ابنود االعدادیة للبنات 2011/07/01 مریم فوكیھ فكرى فارس 2200167 كفـءكفـء13692011/07/13 معلم

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/07/01 مریم ماركو یواقیم شنودة 2089991 كفـءكفـء13702011/07/13 معلم

اوالد سرور 2011/07/01 مشیره عبد العاطى احمد على 2241586 كفـءكفـء13712011/07/13 معلم

الطویرات المشتركة 2011/07/01 مصطفى بدرالدین عبدالرحیم ھالل 2069484 كفـءكفـء13722011/07/13 معلم

كرم عمران 2011/07/01 مصطفى سید فارس احمد 2298165 كفـءكفـء13732011/07/13 معلم

البیاضیة ع للتعلیم االساسى 2011/07/01 مصطفى صالح الصاوى دمحم 2077401 كفـءكفـء13742011/07/13 معلم

الغوصھ 2011/07/01 مصطفى عبد الرحیم عطا على 2241602 كفـءكفـء13752011/07/13 معلم

المنشیة االبتدائیة المشتركة بقنا 2011/03/01 مصطفى عبد الرؤف ھاشم  توفیق 2068073 كفـءكفـء13762011/03/02 معلم

كرم عمران اعدادیة 2011/07/01 مصطفى عبد هللا على احمد 2231861 كفـءكفـء13772011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع داوود االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى عبده دمحم احمد 2401067 كفـءكفـء13782011/07/13 معلم

ف جزیرة الطویرات االعدادیة 2011/02/21 مصطفى فراج طھ دمحم 2073073 كفـءكفـء13792011/02/21 معلم

الجبیل االعدادیة بدندرة 2011/07/01 مصطفى دمحم انور احمد 2242269 كفـءكفـء13802011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/07/01 مصطفى دمحم حسین محمود 2063710 كفـءكفـء13812011/07/13 معلم

مدینة العمال 2011/07/01 مصطفى دمحم عبد الحمید احمد 2229682 كفـءكفـء13822011/07/13 معلم

)تعلیم اساسى( المحروسة االبتدائیة بالجبل  2010/09/27 مصطفى دمحم كامل عبدة 2315679 كفـءكفـء13832011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/07/01 مصطفي احمد فتاح عبد الرحیم 2395289 كفـءكفـء13842011/07/13 معلم

الشویخات 2011/03/01 ممدوح سیداحمد حسن محمود 1564191 كفـءكفـء13852011/03/02 معلم

قنا الثانویة الزخرفیة المعماریة بنین 2011/07/01 ممدوح محسن دمحم جالل 2368528 كفـءكفـء13862011/07/13 معلم

سیدى عبدالرحیم االعدادیة بنین 2011/02/21 منار دمحم رضا دمحم  ھاشم 2069598 كفـءكفـء13872011/02/21 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة 2011/07/01 منال ابراھیم عبده دمحم 2237743 كفـءكفـء13882011/07/13 معلم

سیدى عمر ریاض اطفال 2011/07/01 منال ابوالمجد على خلیفھ 2397177 كفـءكفـء13892011/07/13 معلم

البیاضیھ 2011/03/01 منال احمد دمحم على 742695 كفـءكفـء13902011/03/02 معلم

الترامسة 2011/03/01 منال بشاى اقالدیوس عوض 1611811 كفـءكفـء13912011/03/02 معلم

كرم عمران 2011/07/01 منال جمعھ عمران سید 2379494 كفـءكفـء13922011/07/13 معلم

السالم بالعبابدة ریاض أطفال 2011/07/01 منال عبد الحمید حسین محمود 2215711 كفـءكفـء13932011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق بالنحال 2011/02/21 منال عبدالحمید توفیق على 742276 كفـءكفـء13942011/02/21 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قنا المشتركة 2011/07/01 منال عبده مالونھ غالى 2259152 كفـءكفـء13952011/07/13 معلم

حسان بن ثابت ریاض اطفال 2011/07/01 منال فوزى احمد  مغربى 2219476 كفـءكفـء13962011/07/13 معلم

الشیخ حسن الثانویة المشتركة بالترامسة 2011/07/01 منال دمحم حامد عبدالكریم 2350806 كفـءكفـء13972011/07/13 معلم

الغوصھ 2011/07/01 منال دمحم فخرى امین 2241609 كفـءكفـء13982011/07/13 معلم

العدیسیة االبتدائیة 2011/02/21 منتصر احمد ابراھیم محمود 2067686 كفـءكفـء13992011/02/21 معلم

كالحین ابنود الجدیدة 2011/07/01 منصور احمد دمحم حسن 2237718 كفـءكفـء14002011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة 2011/07/01 منصور دمحم على حسن 2396887 كفـءكفـء14012011/07/13 معلم

دار السالم بكرم عمران 2011/07/01 منصور یوسف دمحم على 2297866 كفـءكفـء14022011/07/13 معلم

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 منصورة حلمى مصطفى طھ 2238062 كفـءكفـء14032011/07/13 معلم

كالحین ابنود ریاض أطفال 2011/07/01 منصورة عبد الفتاح سلیم نصر 2237899 كفـءكفـء14042011/07/13 معلم

الزھراء 2011/07/01 منصورة دمحم حسن سعید 2370645 كفـءكفـء14052011/07/13 معلم

أبنود اإلبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 منصوره یوسف مصطفى حسب هللا 2219784 كفـءكفـء14062011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بجبل دندرة 2011/02/21 منـــــــــى   سید    أحمد   قــــــــــاسم 2228414 كفـءكفـء14072011/02/21 معلم

الراشدین 2011/07/01 منى  عبده محمود خلیفة 2239569 كفـءكفـء14082011/07/13 معلم

دندرة ع 2011/05/27 منى احمد فؤاد عباس موسى 2239298 كفـءكفـء14092011/07/13 معلم

السالم بالعبابدة 2011/07/01 منى احمد دمحم عبدالقادر 2368984 كفـءكفـء14102011/07/13 معلم

األشراف الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/02/21 منى امیر عدلى احمد 1747080 كفـءكفـء14112011/02/21 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العاشر من رمضان ریاض اطفال 2011/02/21 منى حباشى دمحم الرشیدى 2063632 كفـءكفـء14122011/02/21 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2011/03/01 منى دیاب فاوى راوى 2067151 كفـءكفـء14132011/03/02 معلم

الشعراوى االبتدائیة 2011/02/21 منى رجب عبد النعیم كریم 2067119 كفـءكفـء14142011/02/21 معلم

الدیر الشرقى الجدیدة 2011/02/21 منى رشاد ابراھیم ابوالحسن 742775 كفـءكفـء14152011/02/21 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 منى سید حسن مبارك 2250787 كفـءكفـء14162011/07/13 معلم

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/07/01 منى سید عطیة دمحم 2398958 كفـءكفـء14172011/07/13 معلم

عزبة حامد 2011/07/01 منى سید مبارك مطلب 2383179 كفـءكفـء14182011/07/13 معلم

الجبالو للتعلیم االساسى 2009/09/20 منى شحات احمد احمد 2243518 كفـءكفـء14192011/07/13 معلم

قنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 منى شعیب اسماعیل احمد 2277560 كفـءكفـء14202011/07/13 معلم

الدیر الغربى االعدادیة 2011/07/01 منى صادق فھمى عبد هللا 2239725 كفـءكفـء14212011/07/13 معلم

الترامسة 2011/02/21 منى عبد الباقى عبد النافع سعید 2069997 كفـءكفـء14222011/02/21 معلم

القناویة ع 2011/07/01 منى عبد الصبور احمد دمحم 2288656 كفـءكفـء14232011/07/13 معلم

الراشدین 2011/07/01 منى عبد المقصود عبد الحارث احمد 2291918 كفـءكفـء14242011/07/13 معلم

السالم االبتدائیة بجبل دندرة 2011/07/01 منى على سعید یس 2289168 كفـءكفـء14252011/07/13 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیھ باالشراف 2011/07/01 منى فؤاد احمد دمحم 2237703 كفـءكفـء14262011/07/13 معلم

كرم عمران اعدادیة 2011/07/01 منى مبارك احمد سید 2231732 كفـءكفـء14272011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة كالحین أبنود 2011/02/21 منى مبارك حسین دمحم 2068074 كفـءكفـء14282011/02/21 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

كرم عمران 2011/07/01 منى متولى حسن عامر 2376215 كفـءكفـء14292011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 منى دمحم ابو المجد دمحم 2067147 كفـءكفـء14302011/07/13 معلم

المعنى الجدیدة 2011/02/21 منى دمحم خضرى دمحم 2221492 كفـءكفـء14312011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة مشتركة بقنا 2011/07/01 منى دمحم خلیل حسن 2294138 كفـءكفـء14322011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 منى دمحم قاسم رشوان 2256088 كفـءكفـء14332011/07/13 معلم

قنا االعدادیة بنات 2011/07/01 منى دمحم محمود حامد 2331453 كفـءكفـء14342011/07/13 معلم

النجاح بالطینة 2011/02/21 منى منصور السمان احمد 2084519 كفـءكفـء14352011/02/21 معلم

2011/02/21 الجزیریة االبتدائیة مھا سالمة دمحم ابراھیم 2052333 كفـءكفـء14362011/02/21 معلم

حسان بن ثابت 2011/07/01 مھا عبد الفتاح دمحم على 2265200 كفـءكفـء14372011/07/13 معلم

مدینة العمال 2011/02/21 مھا فتحى دمحم احمد 2067445 كفـءكفـء14382011/02/21 معلم

ناصر ریاض اطفال 2011/07/01 مھا دمحم عبدالعزیز اسماعیل 2392545 كفـءكفـء14392011/07/13 معلم

سیدى عبد الرحیم ع بنات 2011/07/01 مھا مختار دمحم حمزة 2301995 كفـءكفـء14402011/07/13 معلم

الدكتور ھاشم دمحم رشوان 2011/07/01 مھدى عباس عبد الرحیم دمحم 2262906 كفـءكفـء14412011/07/13 معلم

نجع الفقرة 2011/02/21 مؤمن فؤاد رزق احمد 2063786 كفـءكفـء14422011/02/21 معلم

النجارین االبتدائیھ الجدیده 2011/07/01 میرفت رجب احمد دمحم 2379210 كفـءكفـء14432011/07/13 معلم

الفیصل المشتركة 2011/07/01 میرفت كمال زكى محمود 2233510 كفـءكفـء14442011/07/13 معلم

النحال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 میسر  احمد محمود  عبدالرحمن 2072031 كفـءكفـء14452011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الكادر
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاطمة الدویرى االعدادیة بالمحروسة 2011/07/01 مینا عاطف منسى مرقس 2398857 كفـءكفـء14462011/07/13 معلم

المنیرة الرسمیة للغات االبتدائیة 2009/12/07 مینا فیلیب ناشد مساك 2386074 كفـءكفـء14472011/07/13 معلم

نجع الجبیل االبتدائیة بدندره 2005/12/07 مینا یعقوب مصرى قدیس 2236270 كفـءكفـء14482011/07/13 معلم

العسیلیة االعدادیة 2011/02/21 نادیة على مصطفى متولى 2063677 كفـءكفـء14492011/02/21 معلم

الحجیرات 2011/07/01 نادیة محمود دمحم عبد اللطیف 2365048 كفـءكفـء14502011/07/13 معلم

النجاح بالطینة 2011/02/21 نادیة مصطغى نصر سید 2084517 كفـءكفـء14512011/02/22 معلم

الترامسة 2011/07/01 نادیھ ابراھیم دمحم ابراھیم 2255267 كفـءكفـء14522011/07/13 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/07/01 نادیھ ابو المجد دمحم سید 2256628 كفـءكفـء14532011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الرسمیة 2011/07/01 نادیھ اسماعیل دمحم عثمان 2219768 كفـءكفـء14542011/07/13 معلم

شھید ابو الفضل الرشیدى 2011/07/01 نادیھ حسن دمحم على 2392409 كفـءكفـء14552011/07/13 معلم

قنا الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 نادیھ دمحم حامد دمحم 2373758 كفـءكفـء14562011/07/13 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 نادیھ مصطفى دمحم مصطفى 2233081 كفـءكفـء14572011/07/13 معلم

2011/02/21 جنوب قنا االعدادیة بنات نانسى فاضل صابر اقالدیوس 2084010 كفـءكفـء14582011/02/21 معلم

مدینة العمال 2009/05/28 نانسى قیصر عزیز تاوضروس 2072080 كفـءكفـء14592011/02/21 معلم

قنا المشتركة 2011/07/01 نانسى ماھر تاوضروس عبد هللا 2255289 كفـءكفـء14602011/07/13 معلم

نجع عرابى بالشیخ ركاب 2011/07/01 ناھد حسن أحمد حسن 2070002 كفـءكفـء14612011/07/13 معلم

دندرة 2011/07/01 ناھد حسین عبد هللا دمحم 2246664 كفـءكفـء14622011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

الجبیل االعدادیة بدندرة 2011/07/01 ناھد خیرى دمحم الشھیر عارف مھنى 2389684 كفـءكفـء14632011/07/13 معلم

اوالد عمرو الجدیدة 2011/07/01 ناھد سید عبد الرحیم دمحم 2243096 كفـءكفـء14642011/07/13 معلم

الترامسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ناھد عبد الغنى محمود عبد الرحیم 2239746 كفـءكفـء14652011/07/13 معلم

المنشیة االبتدائیة المشتركة بقنا 2011/07/01 ناھد عبد الفتاح ذكى عبد المجید 2253054 كفـءكفـء14662011/07/13 معلم

فاطمة الدویرى االعدادیة بالمحروسة 2009/12/16 نبیلة عبید حسن على 2257644 كفـءكفـء14672011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة 2011/07/01 نبیلھ عبید سلیم ابراھیم 2226690 كفـءكفـء14682011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة 2007/11/18 نجات یوسف دمحم احمد 2237709 كفـءكفـء14692011/07/13 معلم

الترامسة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نجاح محمود  عبد النعیم أحمد 2257035 كفـءكفـء14702011/07/13 معلم

أبــنــود الثانویة المشتركة 1995/09/17 نجار عبد القادر محمود سالمان 2258065 كفـءكفـء14712011/07/13 معلم

جزیرة الطویرات االبتدائیة 2011/07/01 نجاریھ منصور نسیم ابراھیم 2374238 كفـءكفـء14722011/07/13 معلم

الطویرات المشتركة 2011/07/01 نجالء احمد محمود حسین 2396861 كفـءكفـء14732011/07/13 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة 2010/02/23 نجالء الضوى محمود حامد 2069614 كفـءكفـء14742011/07/13 معلم

الصالحیة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/02/21 نجالء جمال فؤاد حسن 2237505 كفـءكفـء14752011/02/21 معلم

االشراف الثانویة المشتركة 2011/07/01 نجالء ربیع حسن احمد 2398224 كفـءكفـء14762011/07/13 معلم

النوابعة باالشراف الغربیة 2011/02/12 نجالء زكریا یوسف باسسلیوس 2214847 كفـءكفـء14772011/02/21 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 نجالء عبد القادر دمحم مصطفى 2264166 كفـءكفـء14782011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 نجالء عطا صادق حسین 2362742 كفـءكفـء14792011/07/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

البیاضیھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 نجالء على دمحم احمد 2264590 كفـءكفـء14802011/07/13 معلم

الصحوة بالقناویة 2011/02/21 نجالء فتحى مالك دمحم 2193242 كفـءكفـء14812011/02/21 معلم

الصحوة بالقناویة 2011/07/01 نجالء فتحى منصور احمد 2253568 كفـءكفـء14822011/07/13 معلم

قنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 نجالء دمحم ابوالمجد ابراھیم 2277547 كفـءكفـء14832011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/02/21 نجوى ابراھیم على متولى 2063704 كفـءكفـء14842011/02/21 معلم

النجارین االبتدائیھ الجدیده 2011/02/21 نجوى ابراھیم مصطفى ابراھیم 2230671 كفـءكفـء14852011/02/21 معلم

االخصاص الحدیثة ریاض اطفال 2011/07/01 نجوى ابو الوفا مصطفى دمحم 2238049 كفـءكفـء14862011/07/13 معلم

العاشر من رمضان 2011/07/01 نجوى النجار محمود احمد 2395412 كفـءكفـء14872011/07/13 معلم

كالحین ابنود ریاض أطفال 2011/02/21 نجوى عباس بخیت السودانى 2222951 كفـءكفـء14882011/02/21 معلم

قنا االبتدائیة المشتركة ریاض أطفال 2011/02/21 نجوى دمحم احمد دمحم 2072124 كفـءكفـء14892011/02/21 معلم

قنا الرسمیة لغات االبتدائیة 2011/07/01 ندا عبدالوھاب عبدالشافى مقبول 2341807 كفـءكفـء14902011/07/16 معلم

القناویة 2009/08/02 نرمین رزیقى عجیب میخائیل 2088064 كفـءكفـء14912011/03/02 معلم

نجع عزالى االبتدائیة بالدیر الشرقى 2011/07/01 نرمین فھیم احمد حسن 2235432 كفـءكفـء14922011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 نرمین محمود نجار عبد المجید 2392414 كفـءكفـء14932011/07/13 معلم

الراشدین 2011/07/01 نسمھ عبد الرحیم عبد هللا رزق هللا 2252399 كفـءكفـء14942011/07/13 معلم

نجوع المحروسة 2011/07/01 نصر هللا غریب على أحمد 2088008 كفـءكفـء14952011/07/13 معلم

ف جزیرة الطویرات االعدادیة 2007/09/21 نصرالدین فخرى حسین موسى 742392 كفـءكفـء14962011/03/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

الترامسة 2011/07/01 نصرة عبدالراضى عبدالرحیم دمحم 2216272 كفـءكفـء14972011/07/13 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة 2011/07/01 نصرة عبید رضوان على 2237706 كفـءكفـء14982011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بالجبالو 2011/07/01 نصرة دمحم احمد اسماعیل 2389597 كفـءكفـء14992011/07/13 معلم

ام القرى ع بنات بالمنیرة الحدیثة 2011/07/01 نصره نصر محمود سلیم 2213480 كفـءكفـء15002011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 نعمات ابراھیم دیاب ابراھیم 2242753 كفـءكفـء15012011/07/13 معلم

المعنى المشتركة ریاض أطفال 2011/02/21 نعمات سید على احمد 2062476 كفـءكفـء15022011/02/21 معلم

السالم بالعبابدة 2011/07/01 نعمة  عبد الرحیم احمد على 2253279 كفـءكفـء15032011/07/13 معلم

النوابعة باالشراف الغربیة 2011/07/01 نعمة دمحم الصغیر راعى على 2256065 كفـءكفـء15042011/07/13 معلم

حاجر قنا االبتدائیة 2011/03/01 نعمھ على دمحم دمحم 2067544 كفـءكفـء15052011/03/02 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بالجبالو 2011/03/01 نعمھ دمحم قاسم رشوان 2232906 كفـءكفـء15062011/03/02 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2011/07/01 نعمھ دمحم مرغنى صالح 2273706 كفـءكفـء15072011/07/13 معلم

االشراف الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 نعمھ یوسف دمحم فراج 2262184 كفـءكفـء15082011/07/13 معلم

النوابعة باالشراف الغربیة 2011/02/21 نعیمة حمدان محمود على 2059073 كفـءكفـء15092011/02/22 معلم

المحروسة 2011/07/01 نعیمھ دمحم مرسى حسن 2237918 كفـءكفـء15102011/07/13 معلم

2011/07/01 قنا الرسمیة  لغات ریاض اطفال نھا سعد فؤاد زكرى 2288932 كفـءكفـء15112011/07/13 معلم

المحروسة 2009/07/12 نھا نجیب محمود دمحم 2219567 كفـءكفـء15122011/02/21 معلم

قنا الرسمیة  لغات االعدادیة 2011/02/21 نھاد عالءالدین قطب دمحم 1613338 كفـءكفـء15132011/02/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قنا الثانویة الجدیدة المشتركة 2011/07/01 نھال عبد الفتاح على جاد هللا 2395415 كفـءكفـء15142011/07/13 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 نھلھ سید احمد على 2242752 كفـءكفـء15152011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2007/12/01 نھلھ صادق مھران دمحم 2264178 كفـءكفـء15162011/07/13 معلم

دندرة ع 2011/07/01 نھلھ دمحم محمود عاشور 2254888 كفـءكفـء15172011/07/13 معلم

عزبة حامد 2011/07/01 نھى احمد محمود توفیق 2288675 كفـءكفـء15182011/07/13 معلم

السید عبد الرحیم الجدیدة 2011/07/01 نھى أحمد مصطفى أحمد 2248951 كفـءكفـء15192011/07/13 معلم

النحال االبتدائیة المشتركة 2009/09/20 نھى مصطفى یوسف خلیفھ 2072096 كفـءكفـء15202011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة كالحین أبنود 2011/02/21 نوال عوض اللة ابراھیم احمد 2068076 كفـءكفـء15212011/02/21 معلم

السالم بالعبابدة 2011/03/01 نوبیة النوبى حسن احمد 2132059 كفـءكفـء15222011/03/02 معلم

السید عبدالرحیم الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 نور الھدى احمد دمحم حفنى 2266685 كفـءكفـء15232011/07/13 معلم

المخادمة 2011/07/01 نورا احمد سلیم على 2240271 كفـءكفـء15242011/07/13 معلم

الراشدین 2011/07/01 نورا احمد مصطفى حسن 2191438 كفـءكفـء15252011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نورا حامد محمود حمد 2247361 كفـءكفـء15262011/07/13 معلم

السواحلیة 2011/07/01 نورا عابد دمحم سالمھ 2226703 كفـءكفـء15272011/07/13 معلم

السواحلیة 2011/07/01 نورا دمحم احمد دمحم 2226708 كفـءكفـء15282011/07/13 معلم

الدیر الشرقى االعدادیة 2011/07/01 نورة دمحم جاد الرب دمحم 2261660 كفـءكفـء15292011/07/13 معلم

الطویرات الثانویة الفنیة بنات 2004/01/04 نورین زكى لبیب لوقا 2388604 كفـءكفـء15302011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قنا المشتركة 2011/07/01 نورین سمیر عشم باسیلى 2252689 كفـءكفـء15312011/07/13 معلم

الشویخات 2011/07/01 نوفین معوض امین توادروس 2262878 كفـءكفـء15322011/07/13 معلم

عبدالوھاب داوود المرزوقى تعلیم اساسى 2011/07/01 نیفین  راتب منتیاس سولایر 2256631 كفـءكفـء15332011/07/13 معلم

الراشدین 2011/07/01 نیفین خیر یوساب خیر 2252410 كفـءكفـء15342011/07/13 معلم

دندرة ع 2011/07/01 نیفین رومانى صموئیل صادق 2229887 كفـءكفـء15352011/07/13 معلم

ابنود للتعلیم االساسى 2011/03/01 نیفین صبحى حكیم كسمة 2063662 كفـءكفـء15362011/03/02 معلم

قنا المشتركة 2011/07/01 نیفین صفوت توفیق عازر 2255266 كفـءكفـء15372011/07/13 معلم

الصالحیة االبتدائیة  تعلیم اساسى 2007/12/04 نیفین فوزى رزق میخائیل 2067304 كفـءكفـء15382011/02/21 معلم

الدكتور ھاشم دمحم رشوان 2011/07/01 نیفین كمال نصیف ابادیر 2262923 كفـءكفـء15392011/07/13 معلم

النصر بالدیر الشرقى 2011/07/01 نیفین مختار سیدھم مغاریوس 2288578 كفـءكفـء15402011/07/13 معلم

العاشر من رمضان 2011/03/01 نیفین نجیب لبیب نجیب 2063625 كفـءكفـء15412011/03/02 معلم

طارق بن زیاد ریاض أطفال 2011/07/01 ھاجر السید على مصطفى 2350861 كفـءكفـء15422011/07/13 معلم

االشراف الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 ھاجر خضرى طھ احمد 2207353 كفـءكفـء15432011/07/13 معلم

نجع العرب بالترامسة 2011/02/21 ھالة دمحم عبد العزیز مصطفى 2068104 كفـءكفـء15442011/02/21 معلم

االشراف الغربیة االعدادیة 2011/07/01 ھالھ حسین  مصطفى دمحم 2392630 كفـءكفـء15452011/07/13 معلم

2010/05/07 قنا الرسمیة  لغات ریاض اطفال ھـــــــالھ فؤاد طھ خمزه 2267593 كفـءكفـء15462011/07/13 معلم

وحدة القناویة المجمعة 2011/07/01 ھانى دمحم صادق دمحم 2262881 كفـءكفـء15472011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

قنا الثانویة الزخرفیة المعماریة بنین 2005/12/07 ھایدى حلیم سعید بخیت 2368538 كفـءكفـء15482011/07/13 معلم

دندرة ع 2011/02/21 ھایدى عاطف شوقى نصیف 2119361 كفـءكفـء15492011/02/22 معلم

ابو بكر الصدیق بالنحال 2011/02/21 ھبة أحمد وفیق نور الدین عبد الظاھر 2069607 كفـءكفـء15502011/02/21 معلم

الترامسة 2011/07/01 ھبة رمضان عبد المجید موسى 2067175 كفـءكفـء15512011/07/13 معلم

أبــنــود الثانویة المشتركة 2011/03/01 ھبة سعد عبد الرحیم كامل 2069615 كفـءكفـء15522011/03/02 معلم

حامـد سلیمان االعدادیة بنین 2011/07/01 - ھبة عبد الرحیم أحمد 2070003 كفـءكفـء15532011/07/16 معلم

السید عبدالرحیم الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 ھبھ  عبدالنبى سلیم دمحم 2350836 كفـءكفـء15542011/07/13 معلم

خالد بن الولیداالبتدائیةبكرم عمران 2011/07/01 ھبھ ابراھیم مرقص نخیل 2371373 كفـءكفـء15552011/07/13 معلم

وحدة القناویة المجمعة 2011/07/01 ھبھ ابوالحمد على دمحم 2195029 كفـءكفـء15562011/07/13 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة 2011/03/01 ھبھ اسماعیل دمحم عبدالرحمن 2137136 كفـءكفـء15572011/03/02 معلم

السواحلیة 2011/07/01 ھبھ الدسوقى دمحم دمحم 2221564 كفـءكفـء15582011/07/13 معلم

المنیرة الرسمیة للغات ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ هللا احمد عبد الرحمن احمد 2242136 كفـءكفـء15592011/07/13 معلم

دندرة ع 2009/12/07 ھبھ حامد عسران دمحم 2380674 كفـءكفـء15602011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ حماده عبد الراضى دمحم 2226036 كفـءكفـء15612011/07/13 معلم

الشھید محمود عبد الراضى االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ خضرى عبدالباسط احمد 2196597 كفـءكفـء15622011/07/13 معلم

حسان بن ثابت 2011/02/21 ھبھ رمضان احمد على 2061948 كفـءكفـء15632011/02/21 معلم

المعنى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 ھبھ رمضان حسین على 2240280 كفـءكفـء15642011/07/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 ھبھ سعد عمیرة سعید 2238063 كفـءكفـء15652011/07/13 معلم

المعنى ع المشتركة 2011/07/01 ھبھ عبد الموجود الزین عثمان 2271179 كفـءكفـء15662011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 ھبھ عبدالرحیم حسن رشوان 2392613 كفـءكفـء15672011/07/13 معلم

الدیر الغربى االعدادیة 2011/07/01 ھبھ كمال عبد الفتاح احمد 2289653 كفـءكفـء15682011/07/13 معلم

حسان بن ثابت ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ دمحم الملقب  فتحى محمود االنصارى 2262169 كفـءكفـء15692011/07/13 معلم

دندرة ع 2010/12/18 ھبھ دمحم عبد الحمید احمد 2288404 كفـءكفـء15702011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق بالنحال 2011/07/01 ھبھ دمحم دمحم احمد 2380463 كفـءكفـء15712011/07/13 معلم

حامـد سلیمان االعدادیة بنین 2011/07/01 ھبھ محمود عبدالرحیم سید 2395303 كفـءكفـء15722011/07/13 معلم

قنا الرسمیة  لغات االعدادیة 2011/02/21 ھبھ مصطفى ابوالمجد محمود 2127721 كفـءكفـء15732011/02/21 معلم

العروبة االبتدائیة بالحجیرات 2011/07/01 ھبى حارص بغدادى اسماعیل 2068100 كفـءكفـء15742011/07/13 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/07/01 ھجان احمد احمد احمد 2075276 كفـءكفـء15752011/07/13 معلم

2009/09/21 قنا الرسمیة  لغات ریاض اطفال ھدى ابراھیم السمان مصطفى 2067583 كفـءكفـء15762011/02/21 معلم

اوالد سمك االعدادیة 2011/02/21 ھدى احمد دمحم احمد 1739197 كفـءكفـء15772011/02/21 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھدى حمدى حباشى عبدالرحیم 2380056 كفـءكفـء15782011/07/13 معلم

النصر بالدیر الشرقى 2011/03/01 ھدى سعد دمحم محمود 2068084 كفـءكفـء15792011/03/02 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/07/01 ھدى سید ابراھیم دمحم 2255182 كفـءكفـء15802011/07/13 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیھ باالشراف 2011/02/21 ھدى عبد الرحیم دمحم على 2214911 كفـءكفـء15812011/02/21 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم بالعبابدة 2011/02/21 ھدى على إبراھیم موسى 2069958 كفـءكفـء15822011/02/21 معلم

الدكتور ھاشم دمحم رشوان 2011/07/01 ھدى دمحم رشیدى احمد 2263032 كفـءكفـء15832011/07/13 معلم

الجبالو الثانویة المشتركة 2011/02/21 ھدیة عبد الوھاب احمد دمحم 2069626 كفـءكفـء15842011/02/21 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة 2011/07/01 ھدیة یوسف دمحم محمود 2070348 كفـءكفـء15852011/07/13 معلم

المنشیة ریاض أطفال 2011/02/21 ھدیر فولى ربیع اسماعیل 2068072 كفـءكفـء15862011/02/21 معلم

فصول الطوابیة الثانویة 2011/07/01 ھشام سعد دمحم دمحم سالم 2288606 كفـءكفـء15872011/07/13 معلم

قنا الفنیة المتقدمة التجاریة 2011/07/01 ھشام صالح ابراھیم حماد 2242738 كفـءكفـء15882011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة مشتركة بقنا 2011/07/01 ھشام دمحم دمحم احمد 2383246 كفـءكفـء15892011/07/13 معلم

قنا االبتدائیة المشتركة ریاض أطفال 2011/02/21 ھناء إبراھیم أحمد حسن 2068321 كفـءكفـء15902011/02/21 معلم

كالحین ابنود الجدیدة 2011/07/01 ھناء احمد مصطفى دمحم 2227676 كفـءكفـء15912011/07/13 معلم

السید عبدالرحیم الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 ھناء العبد حسین اسماعیل 2249361 كفـءكفـء15922011/07/13 معلم

قنا الفنیة المتقدمة التجاریة 2011/07/01 ھناء تاج الدین أنور عبد الظاھر 2243199 كفـءكفـء15932011/07/13 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2008/10/02 ھناء ثروت عبد السید صلیب 2075450 كفـءكفـء15942011/02/21 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ھناء صابر ابوالمجد احمد 2230922 كفـءكفـء15952011/07/16 معلم

الصالحیة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھناء على احمد مصطفى 2267692 كفـءكفـء15962011/07/13 معلم

الترامسة 2011/07/01 ھناء على دمحم احمد 2062296 كفـءكفـء15972011/07/13 معلم

الدیر الغربى للتعلیم االساسى الحدیث 2011/07/01 ھناء فتحى عبد هللا حسین 2299583 كفـءكفـء15982011/07/13 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول الترامسھ التجاریھ 2011/07/01 ھناء فرج هللا حسن احمد 2238034 كفـءكفـء15992011/07/13 معلم

الطویرات المشتركة 2009/08/06 ھناء فؤاد مھاود مقبول 2067628 كفـءكفـء16002011/02/21 معلم

الشھید عبدهللا دمحم على بخیت للتعلیم األساسى 2011/07/01 ھناء فیصل محمود ابراھیم 2379471 كفـءكفـء16012011/07/13 معلم

عزبة حامد 2011/07/01 ھناء دمحم عبدالمجید دھب 2389917 كفـءكفـء16022011/07/13 معلم

شھداء الجزیریة بابنود 2011/07/01 ھند أحمد الطاھر دمحم 2069312 كفـءكفـء16032011/07/13 معلم

قنا االبتدائیة المشتركة ریاض أطفال 2011/02/21 ھند احمد رأفت ابو المجد طلبة 2063770 كفـءكفـء16042011/02/21 معلم

المحروسة ع المشتركة 2011/03/03 ھند احمد دمحم دمحم 2114563 كفـءكفـء16052011/03/03 معلم

قنا الحدیثة بنین 2011/07/01 ھند حسین رمضان دمحم 2139910 كفـءكفـء16062011/07/13 معلم

دندرة ع 2011/02/21 ھند خلیل دسوقى على 2069960 كفـءكفـء16072011/02/21 معلم

ناصر ریاض اطفال 2011/02/21 ھند سمیر دمحم عطا 2075439 كفـءكفـء16082011/02/21 معلم

البیاضیھ 2011/07/01 ھند على دمحم ابراھیم 2214635 كفـءكفـء16092011/07/13 معلم

النحال الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 ھند دمحم احمد احمد 2060568 كفـءكفـء16102011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة كالحین أبنود 2011/07/01 ھند دمحم احمد حسین 2219505 كفـءكفـء16112011/07/13 معلم

االشراف القبلیة الجدیدة ریاض أطفال 2011/07/01 ھند دمحم عبد الوھاب قاسم 2299858 كفـءكفـء16122011/07/13 معلم

ابو بكر الصدیق الجدیدة ریاض اطفال 2010/09/08 ھند دمحم محمود دمحم 2373754 كفـءكفـء16132011/07/13 معلم

السواحلیة 2011/07/01 ھند محمود یوسف على 2256074 كفـءكفـء16142011/07/13 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 ھویده كمال ابو المجد فراج 2253258 كفـءكفـء16152011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحمیدات 2002/05/01 ھیام عادل احمد دمحم 740220 كفـءكفـء16162009/02/17 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیھ باالشراف 2011/07/01 ھیام عبد الحلیم  حمدان عویضة 2237699 كفـءكفـء16172011/07/13 معلم

2007/01/26 الجزیریة االبتدائیة ھیام نور الدین دمحم الغزالى قاسم 2372295 كفـءكفـء16182011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/07/01 ھیبت ابراھیم دمحم شراد 2242751 كفـءكفـء16192011/07/13 معلم

عزبة جبریل االعدادیة 2011/07/01 ھیثم عید على عثمان 2263457 كفـءكفـء16202011/07/13 معلم

المنیرة الرسمیة للغات اعدادى 2011/07/01 ھیثم دمحم احمد التكرونى 2288589 كفـءكفـء16212011/07/13 معلم

فصول خالد بن الولید االعدادیة بالحمیدات 2011/07/01 وائل احمد زیدان زاید 2233877 كفـءكفـء16222011/07/13 معلم

الترامسة 2011/01/09 وردة رجب طلبة سلمان 2236921 كفـءكفـء16232011/07/13 معلم

القائد المؤمن بالعسیلیة 2011/07/01 وردة دمحم سلیمان عاشور 2256066 كفـءكفـء16242011/07/13 معلم

الجزیریة ریاض أطفال 2011/07/01 ورده احمد خلف احمد 2288583 كفـءكفـء16252011/07/13 معلم

المحروسھ الثانویھ التجاریھ 2011/02/21 ورده عشرى على احمد 2235857 كفـءكفـء16262011/02/21 معلم

ابو بكر الصدیق بالنحال 2011/03/01 وسام عبد اللة محمود ابو الحسن 2063815 كفـءكفـء16272011/03/02 معلم

الترامسة 2011/07/01 وفاء ابراھیم دمحم ابراھیم 2248940 كفـءكفـء16282011/07/13 معلم

اوالد سرور االعدادیة 2011/07/01 وفاء ابو السعود جھالن على 2241631 كفـءكفـء16292011/07/13 معلم

)ریاض أطفال(ابو بكر الصدیق بدندرة 2011/03/01 وفاء جاد عبدالرحیم دمحم 740806 كفـءكفـء16302011/03/02 معلم

الجبالو للتعلیم االساسى 2011/03/01 وفاء عباس حسن عبد هللا 742841 كفـءكفـء16312011/03/01 معلم

المنشیة ریاض أطفال 2011/07/01 وفاء فتاح احمد سلیم 2237930 كفـءكفـء16322011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الترامسة للتعلیم االساسى 2011/02/21 وفاء دمحم اسماعیل حسانى 2075456 كفـءكفـء16332011/02/21 معلم

فاطمھ الزھراء االبتدائیھ باالشراف 2011/02/21 وفاء دمحم عبد ربة خلیل 2063688 كفـءكفـء16342011/02/21 معلم

الشویخات 2011/07/01 وفاء نبیل عارف طة 2063738 كفـءكفـء16352011/07/13 معلم

2011/02/21 مدینة العمال ریاض أطفال وفاء یوسف عبد الرحیم احمد 2075428 كفـءكفـء16362011/02/21 معلم

السیدة زینب الثانویة للبنات 2011/07/01 والء ابو الوفا على دمحم 2252922 كفـءكفـء16372011/07/13 معلم

الدكتور ھاشم دمحم رشوان 2011/07/01 والء ابوالقاسم عطا دمحم 2204035 كفـءكفـء16382011/07/13 معلم

عمر بن الخطاب بالصالحیة 2011/07/01 والء احمد عبد الجابر دمحم 2253559 كفـءكفـء16392011/07/13 معلم

حاجر قنا ریاض أطفال 2011/07/01 والء األنور دمحم دمحم 2371367 كفـءكفـء16402011/07/13 معلم

الترامسة للتعلیم االساسى 2008/09/05 والء صالح صالح خلیل 2086987 كفـءكفـء16412011/02/21 معلم

االشراف التجاریة المشتركھ 2011/07/01 والء صالح نوبى دمحم 2242747 كفـءكفـء16422011/07/13 معلم

المعنى تعلیم اساسى ابتدائى 2011/07/01 والء دمحم محمود حسن 2257584 كفـءكفـء16432011/07/13 معلم

قنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 والء محمود دمحم عبادى 2228008 كفـءكفـء16442011/07/13 معلم

ابو الحسن 2011/07/01 والء مرتضى محمود عبدالكریم 2207543 كفـءكفـء16452011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 والء نصارى احمد دمحم 2266325 كفـءكفـء16462011/07/13 معلم

الدیر الشرقى االعدادیة 2011/07/01 ولید ربیع رفاعى دمحم 2261641 كفـءكفـء16472011/07/13 معلم

النھضة االبتدائیة بكرم عمران 2011/07/01 ولید محمود امبابى ابراھیم 2243887 كفـءكفـء16482011/07/13 معلم

2011/07/01 الجزیریة االبتدائیة یاسر عبدالحمید احمد على 2395360 كفـءكفـء16492011/07/13 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القائد المؤمن بالعسیلیة 2010/08/05 یاسمین احمد حسن دمحم 2079270 كفـءكفـء16502011/02/21 معلم

الجزیریة ریاض أطفال 2011/03/01 یاسمین عزالدین دمحم احمد 2062866 كفـءكفـء16512011/03/02 معلم

المعنى تعلیم اساسى ریاض اطفال 2011/07/01 یاسمین على رمضان حسین 2216796 كفـءكفـء16522011/07/13 معلم

القناویة 2011/07/01 یاسمین فرج دمحم قاسم 2191395 كفـءكفـء16532011/07/13 معلم

دندرة 2011/02/21 یاسمین دمحم دمحم عبدالجلیل 2061927 كفـءكفـء16542011/02/21 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیھ بدندره 2011/07/01 یاسمین مسعود حماده على 2403183 كفـءكفـء16552011/07/13 معلم

2011/07/01 الجزیریة االبتدائیة یاسمین نصر الدین عثمان كریم 2372269 كفـءكفـء16562011/07/13 معلم

القناویة 2011/07/01 یحى سعد عبد الغنى دمحم 2393600 كفـءكفـء16572011/07/13 معلم

2011/02/21 قنا الرسمیة  لغات ریاض اطفال یسرا  صالح الدین ابوالحسن مصطفى 2072143 كفـءكفـء16582011/02/21 معلم

قنا الثانویة الزخرفیة المعماریة بنین 2011/07/01 یسرا سراج الدین توفیق معتوق 2368542 كفـءكفـء16592011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة المشتركة 2009/07/01 یسرا سید عبد الرحیم دمحم 2257324 كفـءكفـء16602011/07/13 معلم

ام المؤمنین ع بنات بالمحروسة 2011/07/01 یسن وافى محمود یسن 2396870 كفـءكفـء16612011/07/13 معلم

قنا الفنیة التجاریة بنات 2011/07/01 یوسف السبع عبد الرحمن السید 2253278 كفـءكفـء16622011/07/13 معلم
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2011/07/01 جراجوس الثانویة المشتركة ایمان دمحم ابراھیم سعید 2401668 كفـءكفـء12011/07/16 أمین مكتبة

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 حنان محمود احمد دمحم 1729970 كفـءكفـء22011/07/16 أمین مكتبة

رفاعة بحري اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/07/01 رجاء مصطفى أحمد إبراھیم 2262924 كفـءكفـء32011/07/16 أمین مكتبة

نجع البرج اإلعدادیة بالمقربیة 2011/07/01 سامى محمود عثمان سلیمان 1729457 كفـءكفـء42011/07/16 أمین مكتبة

جزیرة مطیرة االبتدائیة 2011/07/01 عماد عقیل عبدهللا  سالم 2331701 كفـءكفـء52011/07/16 أمین مكتبة

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 فتحیھ محمود حامد  غالب 2266736 كفـءكفـء62011/07/16 أمین مكتبة

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 محمود دمحم عابدین علي 2266656 كفـءكفـء72011/07/16 أمین مكتبة

الكراتیة اإلعدادیة 2011/07/01 مصطفى عبدالحلیم على دمحم 2361391 كفـءكفـء82011/07/16 أمین مكتبة

السالم االبتدائیة بالعقب 2011/07/01 ھند عبدالصبور عبدالرحمن دمحم 2315698 كفـءكفـء92011/07/16 أمین مكتبة

ابوالجود االعدادیة بالعیایشا 2011/07/01 وفاء دمحم سعید احمد 2262985 كفـءكفـء102011/07/16 أمین مكتبة

الشھداء الثانویة بنات بقوص 2011/07/01 عزة حمید عبدالمقصود مغربى 2225332 كفـءكفـء112011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 مروة یوسف عبدالموجود احمد 2225872 كفـءكفـء122011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

قوص الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 نجالء عبدالوھاب عبدالرحمن دمحم 2265699 كفـءكفـء132011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2002/05/01 خالد عبید على احمد 741953 كفـءكفـء142012/06/06 دكتوراهأخصائى تكنولوجیا أول

یعمل بالدیوان 2000/11/19 خالد محى الدین دمحم حسن 738645 كفـءكفـء152012/06/06 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

قوص اإلعدادیة بنین 2011/07/01 مصطفى دمحم عباس على 1729736 كفـءكفـء162011/07/16 أخصائى تكنولوجیا

مصنع السكر االبتدائیة بقوص 2011/07/01 اسراء دمحم دمحم یسن 2374216 كفـءكفـء172011/07/16 أخصائى نفسى
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النصر اإلعدادیة بنات بقوص 2011/07/01 اسماء  دمحم  الجیالنى موسى 2267620 كفـءكفـء182011/07/16 أخصائى نفسى

شركة السكر اإلعدادیة بقوص 2011/07/01 أسماء سلیم الملقب بشرى إبراھیم علي 2199076 كفـءكفـء192011/07/16 أخصائى نفسى

الشھداء الثانویة بنات بقوص 2011/07/01 اسماء على عثمان عمر 2192804 كفـءكفـء202011/07/16 أخصائى نفسى

السادات االبتدائیة بقوص 2011/07/01 ألفت عبدالراضى عبدالمجید عبد هللا 2330347 كفـءكفـء212011/07/16 أخصائى نفسى

المنشیة االبتدائیة تعلیم اساسي بالعلیقات 2011/07/01 آمال دمحم عبدربھ عبدهللا 2265732 كفـءكفـء222011/07/16 أخصائى نفسى

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 إیمان إبراھیم دمحم سید 2349384 كفـءكفـء232011/07/16 أخصائى نفسى

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 ایمان فاروق نجیب حبیب 2350558 كفـءكفـء242011/07/16 أخصائى نفسى

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 دعاء زیدان عبدالرحیم زیدان 2350744 كفـءكفـء252011/07/16 أخصائى نفسى

شھداء الثورة االبتدائیة بمصنع سكر قوص 2011/07/01 رحاب سید یوسف على 2283809 كفـءكفـء262011/07/16 أخصائى نفسى

المسید اإلعدادیة 2011/07/01 زینب عبدالشافي دمحم حسن 2286844 كفـءكفـء272011/07/16 أخصائى نفسى

سواقي العتامین االبتدائیة بقوص 2011/07/01 زینب عبدالھادي الصغیر أحمد 2337445 كفـءكفـء282011/07/16 أخصائى نفسى

شنھور االبتدائیة 2011/07/01 سامیھ على مصطفى احمد 2242224 كفـءكفـء292011/07/16 أخصائى نفسى

عباسة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 سعاد دمحم علي إسماعیل 2266346 كفـءكفـء302011/07/16 أخصائى نفسى

جراجوس اإلعدادیة بنات 2011/07/01 فاطمة الزھراء عبدالحكیم عبدالسمیع  صبره 2399076 كفـءكفـء312011/07/16 أخصائى نفسى

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/07/01 دمحم شحاتة علي حسن 2263678 كفـءكفـء322011/07/16 أخصائى نفسى

النصر اإلعدادیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 دمحم فتحى على  حسن 2401500 كفـءكفـء332011/07/16 أخصائى نفسى

النیل االبتدائیة بقوص 2011/07/01 مرفت عبدالعزیز الشاذلي دمحم 2285299 كفـءكفـء342011/07/16 أخصائى نفسى
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السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 مروه كمال الدین احمد عبدالرحمن 2266573 كفـءكفـء352011/07/16 أخصائى نفسى

خالد بن الولید الثانویة بحجازة قبلي 2011/07/01 منى ابرھیم احمد احمد 2243444 كفـءكفـء362011/07/16 أخصائى نفسى

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 منى دمحم ابوالمجد دمحم 2257581 كفـءكفـء372011/07/16 أخصائى نفسى

الشھید مصطفى دمحم بخیت االعدادیة بنات بالحراجیة 2011/07/01 منى دمحم بشیر عثمان 2265171 كفـءكفـء382011/07/16 أخصائى نفسى

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 نجوى  ابراھیم احمد على 2283797 كفـءكفـء392011/07/16 أخصائى نفسى

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بقوص 2011/07/01 ھبة أحمد صبري علي 2341739 كفـءكفـء402011/07/16 أخصائى نفسى

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ  احمد  دمحم  على 2302020 كفـءكفـء412011/07/16 أخصائى نفسى

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بنجع سندل 2011/07/01 ھناء على سلیم موسى 2266610 كفـءكفـء422011/07/16 أخصائى نفسى

شنھور اإلعدادیة 2011/07/01 یاسمین  عبدالقادر عبدهللا موسى 2229389 كفـءكفـء432011/07/16 أخصائى نفسى

قوص اإلعدادیة بنین 2011/07/01 یوسف دمحم محمود صالح 2265184 كفـءكفـء442011/07/16 أخصائى نفسى

مصنع السكر الثانویة بنات بقوص 2011/07/01 آغابي منسي رزق هللا منصور 2340439 كفـءكفـء452011/07/16 أخصائى اجتماعى

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 حسین محمود دمحم مصطفى 2283290 كفـءكفـء462011/07/16 أخصائى اجتماعى

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 حمدى محمود دمحم حسن 2283291 كفـءكفـء472011/07/16 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 عبدالجبار حسین سعید رشوان 2344162 كفـءكفـء482011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشیخ ابوبكر االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 دمحم حسن سنوسى دمحم 2278639 كفـءكفـء492011/07/16 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة  بنجع البرج 2011/07/01 نجوى محمود حافظ عبدالھادى 2371664 كفـءكفـء502011/07/16 أخصائى اجتماعى

العیایشا اإلعدادیة 1994/09/01 احمد عبدهللا احمد صالح 724502 كفـءكفـء512012/06/06 ماجیستیرمعلم أول أ
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حجازة قبلي الثانویة المشتركة 1995/08/01 فوزي على احمد حسن 729109 كفـءكفـء522012/06/06 دكتوراهمعلم أول أ

قوص الثانویة التجاریة بنین 2002/05/01 طارق دمحم عبد الستار دمحم سعید 1808660 كفـءكفـء532012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

جراجوس االبتدائیة 1986/09/01 عبد هللا دمحم علي حمدان 708286 كفـءكفـء542010/01/23 معلم أول

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2002/05/01 على دمحم الصاوى حسن 738977 كفـءكفـء552012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

شنھور اإلعدادیة 2002/05/01 دمحم محمود احمد خلیل 1791924 كفـءكفـء562011/06/30 معلم أول

قوص التجریبیة لغات اإلعدادیة بحجازة بحري 2001/07/01 محمود ھاشم محمود خلیل 736025 كفـءكفـء572012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

حاجر خزام االبتدائیة الحدیثة 2011/03/01 احالم  عبد  المحسن  عید   دمحم   2067016 كفـءكفـء582011/03/03 معلم

مصنع السكر االبتدائیة بقوص 2011/02/21 اسراء   دمحم   تغیان   على   2067152 كفـءكفـء592011/02/21 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 ابتسام احمد دمحم احمد 1724634 كفـءكفـء602011/02/22 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة 2011/07/01 ابتسام سالمة عبد الحمید سید 1753892 كفـءكفـء612011/07/16 معلم

حجازة بحري االبتدائیة 2011/07/01 ابتسام عبد الرضى احمد حسن 2246179 كفـءكفـء622011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االبتدائیة بقوص 2011/02/21 ابتسام عبد الفتاح محمود دمحم 1729679 كفـءكفـء632011/02/22 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/03/01 ابتسام عبد الموجود دمحم نصر هللا 1741529 كفـءكفـء642011/03/03 معلم

الحمر والجعافرة االعدادیة 2011/07/01 ابتسام عبدالستار حسن حجازى 2265885 كفـءكفـء652011/07/16 معلم

شھداء الثورة االبتدائیة بمصنع سكر قوص 2011/07/01 ابتسام فتحي دمحم دمحم 2268345 كفـءكفـء662011/07/16 معلم

نجع العویضات ریاض اطفال بقوص 2011/07/01 ابتسام دمحم حامد طایع 2283403 كفـءكفـء672011/07/16 معلم

البخایتة االبتدائیة تعلیم اساسي بالجمالیة 2011/03/01 ابتسام دمحم رشید دمحم 1729390 كفـءكفـء682011/03/03 معلم
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السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/03/01 ابتسام مفرج احمد دمحم 1729990 كفـءكفـء692011/03/03 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 ابتھال محمود دمحم حمید 2363077 كفـءكفـء702011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 ابراھیم حسین احمد ابراھیم 2398502 كفـءكفـء712011/07/16 معلم

ابوالقاسم االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 إبراھیم رمضان إبراھیم أحمد 2265580 كفـءكفـء722011/07/16 معلم

2011/02/21 جراجوس الثانویة المشتركة ابراھیم عیاد نبیھ فؤاد 1752036 كفـءكفـء732011/02/22 معلم

نجع غالب االبتدائیة بالمقربیة 2011/03/01 ابراھیم متولى ابراھیم عثمان 1753215 كفـءكفـء742011/03/03 معلم

نجع العواري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 إبراھیم دمحم نور بغدادي 2265476 كفـءكفـء752011/07/16 معلم

عباسة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 ابراھیم نجیب  مسلوب دمحم 2301875 كفـءكفـء762011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 ابراھیم نورالدین اسماعیل حسن 2366887 كفـءكفـء772011/07/16 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 ابوالحجاج احمد على احمد 2363363 كفـءكفـء782011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 ابوالحجاج سید اسماعیل احمد 2367436 كفـءكفـء792011/07/16 معلم

العبور االعدادیة بحجازة بحري 2011/07/01 ابوالحسن سعید اسماعیل دمحم 1752521 كفـءكفـء802011/07/16 معلم

المخزن اإلعدادیة 2011/07/01 ابوبكر محمود عبدالھادى سعید 2387174 كفـءكفـء812011/07/16 معلم

نجع محروس االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 أبوبكرالصدیق علي عطا أحمد 2266766 كفـءكفـء822011/07/16 معلم

االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة بحجازة 2011/07/01 أحالم صالح یوسف رضوان 2265260 كفـءكفـء832011/07/16 معلم

نجع معوض االبتدائیة تعلیم اساسي بالعلیقات 2011/02/21 احالم عبدالستار محمود احمد 2229000 كفـءكفـء842011/02/22 معلم

الخرانقة ریاض اطفال الجدیدة 2011/07/01 أحالم عبدالفتاح أحمد دمحم 2266426 كفـءكفـء852011/07/16 معلم
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االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة بحجازة 2011/02/21 احالم دمحم ابراھیم على 1618871 كفـءكفـء862011/02/22 معلم

العیایشا االبتدائیة 2011/07/01 احالم دمحم محمود صغیر 2362479 كفـءكفـء872011/07/16 معلم

المفرجیة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/02/21 احالم محمود ابراھیم دمحم 1741447 كفـءكفـء882011/02/22 معلم

العصارة االعدادیة بالجمالیة 2011/07/01 أحمد أبوالسعود دمحم أحمد 2266339 كفـءكفـء892011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االعدادیة 2011/02/21 أحمد أسعد أمین شحات 2228047 كفـءكفـء902011/02/22 معلم

سواقي العتامین االبتدائیة بقوص 2011/07/01 احمد بدوى حامد خلیل 1724505 كفـءكفـء912011/07/16 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 احمد جمال على  دمحم 2283283 كفـءكفـء922011/07/16 معلم

كوبري حجازة االبتدائیة 2011/07/01 احمد حسانى خلیل یوسف 2257766 كفـءكفـء932011/07/16 معلم

نجع غالب اإلعدادیة بالمقربیة 2011/07/01 أحمد حسانین محمود دمحم 2266397 كفـءكفـء942011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 أحمد حسن جادالكریم مصطفى 2349676 كفـءكفـء952011/07/16 معلم

الكراتیة اإلعدادیة 2011/07/01 أحمد حلبي أحمد دمحم 2265175 كفـءكفـء962011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االعدادیة 2011/07/01 احمد سعد دمحم حسان 1720649 كفـءكفـء972011/07/16 معلم

خزام اإلعدادیة الجدیدة 2011/07/01 احمد صالح شاذلى  عبدالالھى 2400347 كفـءكفـء982011/07/16 معلم

العقب االبتدائیة 2011/07/01 احمد عابدین احمد دمحم 2243162 كفـءكفـء992011/07/16 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 احمد عباس  حسین یوسف 2395708 كفـءكفـء1002011/07/16 معلم

الشیخ ابوبكر االبتدائیة بالعیایشا 2010/01/02 احمد عبد اللطیف احمد دمحم 1751954 كفـءكفـء1012011/02/22 معلم

نجع محروس االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 أحمد عبدالجلیل دمحم سعید 2266687 كفـءكفـء1022011/07/16 معلم
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صالح الدین االیوبي االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 احمد عبدالحمید محمود خلیل 2402323 كفـءكفـء1032011/07/16 معلم

الشیخ ابوبكر االبتدائیة بالعیایشا 2010/03/03 أحمد عبدالشافي صبرة إبراھیم 2275119 كفـءكفـء1042011/07/16 معلم

الخرانقة االعدادیة القدیمة 2011/07/01 أحمد عبدالفتاح جادالكریم دمحم 2264159 كفـءكفـء1052011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االبتدائیة بقوص 2011/07/01 احمد عبدالنبى دمحم احمد 2283807 كفـءكفـء1062011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 احمد عدلى مصطفى حراجى 2257622 كفـءكفـء1072011/07/16 معلم

نجع السواقي االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 احمد عیسى امین یاسین 1753789 كفـءكفـء1082011/07/16 معلم

الخرانقة االعدادیة القدیمة 2011/07/01 أحمد كریم عبدالمبدي علي 2265902 كفـءكفـء1092011/07/16 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 احمد دمحم احمد حسین 1738608 كفـءكفـء1102011/07/16 معلم

ابوالجود االبتدائیة بالعیایشا 2011/03/01 احمد دمحم الملقب الطاھر 1738876 كفـءكفـء1112011/03/03 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد دمحم عالم دمحم 2293244 كفـءكفـء1122011/07/16 معلم

الكاللسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 أحمد محمود فھیم محمود 2263052 كفـءكفـء1132011/07/16 معلم

البھاء زھیر االعدادیة بقوص 2011/07/01 احمد مفدى ربیع محمود 2252406 كفـءكفـء1142011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االعدادیة بقوص 2011/07/01 احمد ھاشم عید عبد الحلیم 2246182 كفـءكفـء1152011/07/16 معلم

ابوالجود االعدادیة بالعیایشا 2010/05/12 احمد ھاشم محارب سلیمان 2246961 كفـءكفـء1162011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بنجع سندل 2011/07/01 احمد یونس دمحم سلیم 1725703 كفـءكفـء1172011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2005/05/01 ارینى عبدالمسیح رزق هللا منصور 2389763 كفـءكفـء1182011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 ازھار دمحم فؤاد طایع 2266563 كفـءكفـء1192011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6384 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 اسامھ جرجس وھیب متیاس 2225768 كفـءكفـء1202011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 اسامھ شحات حسین محمود 2225769 كفـءكفـء1212011/07/16 معلم

قوص اإلعدادیة بنات 2011/07/01 إسراء یوسف خلیل یوسف 2266012 كفـءكفـء1222011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 اسماء  عبدالالھى  احمد  موسى 2229539 كفـءكفـء1232011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة ریاض اطفال الجدیدة 2011/07/01 اسماء  عطیة هللا  دمحم  قناوى 2395648 كفـءكفـء1242011/07/16 معلم

نجع غالب ریاض اطفال بالمقربیة 2011/07/01 اسماء  محمود دمحم احمد 2293591 كفـءكفـء1252011/07/16 معلم

المسید ریاض اطفال الجدیدة 2011/07/01 اسماء احمد حسین دمحم 2245920 كفـءكفـء1262011/07/16 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 أسماء أحمد یوسف أحمد 2265478 كفـءكفـء1272011/07/16 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 اسماء انتاج صادق سلیم 2362469 كفـءكفـء1282011/07/16 معلم

شنھور االبتدائیة 2011/07/01 أسماء حساني علي دمحم 2340062 كفـءكفـء1292011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 اسماء حسن محمود احمد 1725308 كفـءكفـء1302011/03/03 معلم

المعرى االبتدائیة 2011/03/01 اسماء ربیع احمد عبد العزیز 1730230 كفـءكفـء1312011/03/03 معلم

الشھداء االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 أسماء رمضان شحات أحمد 2277021 كفـءكفـء1322011/07/16 معلم

الجمالیة االبتدائیة 2011/07/01 أسماء سید محمود علي 2288341 كفـءكفـء1332011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 أسماء صبحي عبدالرحمن عبید 2284442 كفـءكفـء1342011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء عبدالحكیم على دمحم 2266968 كفـءكفـء1352011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء عبدالفتاح دمحم احمد 1724551 كفـءكفـء1362011/07/16 معلم
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السادات االبتدائیة بقوص 2011/03/01 اسماء عبدالفتاح محمود دمحم 1730469 كفـءكفـء1372011/03/03 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/02/21 اسماء عبدالاله حسن بغدادى 1741965 كفـءكفـء1382011/02/22 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء عبید محمود حامد 2266774 كفـءكفـء1392011/07/16 معلم

النصر االبتدائیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 أسماء عطا دمحم محمود 2266543 كفـءكفـء1402011/07/16 معلم

المسید ریاض اطفال القدیمة 2011/07/01 أسماء علي حجاج مصطفى 2284975 كفـءكفـء1412011/07/16 معلم

ابن دقیق العید ریاض اطفال بقوص 2011/07/01 أسماء فاروق علي السید 2266324 كفـءكفـء1422011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 اسماء كامل حسین دمحم 1746310 كفـءكفـء1432011/02/22 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 اسماء دمحم صدیق خلبل 2389040 كفـءكفـء1442011/07/16 معلم

النصر اإلعدادیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 اسماء دمحم ضوى دمحم 2289373 كفـءكفـء1452011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2004/07/08 اسماء دمحم عبد الفتاح احمد 2388611 كفـءكفـء1462011/07/16 معلم

المفرجیة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 اسماء دمحم فرید رسالن 2246881 كفـءكفـء1472011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االعدادیة بقوص 2011/07/01 أسماء دمحمالصغیر أمین أحمد 2267941 كفـءكفـء1482011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االعدادیة 2011/07/01 اسماء محمود ابراھیم احمد 2285925 كفـءكفـء1492011/07/16 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/03/01 اسماء محمود منصور احمد 1753372 كفـءكفـء1502011/03/03 معلم

العصارة االبتدائیة بالجمالیة 2011/02/21 اسماء موسى دمحم رفاعى 1721238 كفـءكفـء1512011/02/22 معلم

عمر بن عبدالعزیز اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/07/01 إسماعیل  إبراھیم علي عبدهللا 2265940 كفـءكفـء1522011/07/16 معلم

الحجیرات االبتدائیة بحجازة بحري 2011/02/21 اسماعیل ابراھیم حسن احمد 1741120 كفـءكفـء1532011/02/22 معلم
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حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/07/01 إسماعیل دمحم موسى دمحم 2226153 كفـءكفـء1542011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 اسمھ عبدالفتاح رحاب احمد 2395972 كفـءكفـء1552011/07/16 معلم

النصر اإلعدادیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 اشرف سعد الدین دمحم دمحم 1753066 كفـءكفـء1562011/07/16 معلم

العقب االبتدائیة 2011/03/01 اشرف سید عبدالسالم على 1725966 كفـءكفـء1572011/03/03 معلم

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 أشرف عبدالمرید أحمد مدني 2266749 كفـءكفـء1582011/07/16 معلم

سیدي احمد الطواب االبتدائیة بقوص 2011/02/21 اكرام على توفیق دمحم 1746316 كفـءكفـء1592011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/07/01 إكرام دمحمالصغیر علي أحمد 2266412 كفـءكفـء1602011/07/16 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 اكرام محمود اسماعیل احمد 2362656 كفـءكفـء1612011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 إكرام محمود علي أحمد 2232150 كفـءكفـء1622011/07/16 معلم

المسید اإلعدادیة 2011/02/21 اكرم عزت سلیمان داود 1729460 كفـءكفـء1632011/02/22 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/21 الحسن عبدالراضى حسن عثمان 1729782 كفـءكفـء1642011/02/22 معلم

حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/07/01 الحسین احمد سعید احمد 2266020 كفـءكفـء1652011/07/16 معلم

السادات االعدادیة بخزام 2011/07/01 الحسین دمحم ابوالمجد بدر 2286142 كفـءكفـء1662011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة 2011/07/01 الزھراء حمدى عبد المجید حسین 1738654 كفـءكفـء1672011/07/16 معلم

الشھید مجدي ریاض اطفال بالكراتیة 2011/02/21 الزھراء فخرى دمحم حسن 1725689 كفـءكفـء1682011/02/22 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 الزھراء محمود دمحم فراج 2284423 كفـءكفـء1692011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 الشاذلى  على  احمد ابراھیم 2234823 كفـءكفـء1702011/07/16 معلم
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األعلي

العبور االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 الشاذلى عثمان عبد الھادى عثمان 1752218 كفـءكفـء1712011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالعقب 2011/02/21 الشاذلى دمحم ابراھیم على 1729888 كفـءكفـء1722011/02/22 معلم

نجع كوم غریب االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة قبلي 2011/02/21 الشاذلي قاسم علي إبراھیم 2228263 كفـءكفـء1732011/02/22 معلم

قوص التجریبیة لغات االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 الشیماء  رؤوف دمحم دمحم 2341806 كفـءكفـء1742011/07/16 معلم

الخرانقة االعدادیة القدیمة 2011/02/21 الشیماء حسن ابو الحسن على 1643836 كفـءكفـء1752011/02/22 معلم

عبدالعزیز القوصي االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/02/21 الشیماء عربى ابوبكر ماھر 2225419 كفـءكفـء1762011/02/22 معلم

العقب اإلعدادیة 2011/07/01 ألفت حجاج أحمد بغدادي 2287972 كفـءكفـء1772011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 الھام  عبدالشكور دمحم دمحم 2288236 كفـءكفـء1782011/07/16 معلم

الشیخ ابوبكر االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 إلھام إبراھیم أحمد حسب ربھ 2266957 كفـءكفـء1792011/07/16 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 أم كلثوم دمحم دمحم أمین دردیر 2265190 كفـءكفـء1802011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة ریاض اطفال الجدیدة 2011/07/01 آمال  أبوالوفا  أحمد  علي 2268314 كفـءكفـء1812011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/07/01 امال  دمحم احمد ابراھیم 2266671 كفـءكفـء1822011/07/16 معلم

ابوالقاسم االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 امال احمد الراوى احمد 2302739 كفـءكفـء1832011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/02/21 امال احمد عطیتو حسن 1725522 كفـءكفـء1842011/02/22 معلم

شھداء الثورة ریاض اطفال بمصنع سكر قوص 2011/07/01 امال حجاج دمحم مصطفى 2295134 كفـءكفـء1852011/07/16 معلم

العبور االبتدائیة بكوم سخین 2011/02/21 امال سعد على حسین 1747155 كفـءكفـء1862011/02/22 معلم

ابن دقیق العید االبتدائیة بقوص 2011/07/01 امال عبد الموجود  ابراھیم  حسن 2302021 كفـءكفـء1872011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 آمال عبدالراضي إسماعیل دمحم 2266860 كفـءكفـء1882011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 امال دمحم نافع طھ 2246541 كفـءكفـء1892011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 امال دمحم یونس عیسى 2234104 كفـءكفـء1902011/07/16 معلم

الخرانقة ریاض اطفال الجدیدة 2011/07/01 آمال دمحمالصغیر بغدادي أحمد 2263710 كفـءكفـء1912011/07/16 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 أمامة أحمد حسن علي 2292186 كفـءكفـء1922011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بقوص 2011/03/01 امانى جمال حسن دمحم 1720670 كفـءكفـء1932011/03/03 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 امانى عبد الرحیم دمحم عبد الرحیم 1738845 كفـءكفـء1942011/02/22 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 امانى عبدالغنى الصغیر عویضھ 2292236 كفـءكفـء1952011/07/16 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 امانى على ابراھیم احمد 2362764 كفـءكفـء1962011/07/16 معلم

الكاللسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/03/01 امانى ناشد صالح سالمة 1720748 كفـءكفـء1972011/03/03 معلم

النیل االبتدائیة بقوص 2011/03/01 امانى یونس عبد ربھ یوسف 1752212 كفـءكفـء1982011/03/03 معلم

الخرانقة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 أماني دمحم القوصي حساني 2265890 كفـءكفـء1992011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 أماني دمحم محفوظ بغدادي 2263785 كفـءكفـء2002011/07/16 معلم

حاجر خزام االبتدائیة 2011/07/01 أمةالعزیز خلیل صدیق خلیل 2287338 كفـءكفـء2012011/07/16 معلم

قوص الثانویة بنین 2006/11/18 أمجد دمحم عبدالراضي دمحم 2398519 كفـءكفـء2022011/07/16 معلم

خزام اإلعدادیة الجدیدة 2011/02/21 امل احمد الصغیر دمحم 2226715 كفـءكفـء2032011/02/22 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 أمل أحمد سلیم مصطفى 2266605 كفـءكفـء2042011/07/16 معلم
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ابن دقیق العید ریاض اطفال بقوص 2011/03/01 امل امین حسین محمود 1741209 كفـءكفـء2052011/03/03 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 امل حمزه فؤاد ابراھیم 1756995 كفـءكفـء2062011/07/16 معلم

الشھداء االعدادیة بحجازة قبلي 2011/02/21 امل سید ادریس احمد 1725473 كفـءكفـء2072011/02/22 معلم

الجمالیة االبتدائیة 2011/03/01 امل عبد الستار دمحم ابراھیم 1752817 كفـءكفـء2082011/03/03 معلم

وحدة الحراجیة ریاض اطفال الجدیدة 2011/07/01 أمل عبدالكریم عمر خطاب 2344098 كفـءكفـء2092011/07/16 معلم

مصنع السكر االبتدائیة بقوص 2011/07/01 أمل عبدالنجي أحمد إسماعیل 2268341 كفـءكفـء2102011/07/16 معلم

المفرجیة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 أمل عبدربھ أحمد جالب 2275420 كفـءكفـء2112011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 أمل دمحم زیدان عاشور 2266666 كفـءكفـء2122011/07/16 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 أمل دمحم مصطفى یوسف 2267749 كفـءكفـء2132011/07/16 معلم

ابوالقاسم االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 آمنة شحات حامد موسى 2265550 كفـءكفـء2142011/07/16 معلم

الشھید مصطفى دمحم بخیت االعدادیة بنات بالحراجیة 2011/07/01 أمیرة جبریل دمحم سلیم 2277047 كفـءكفـء2152011/07/16 معلم

شھداء الثورة االبتدائیة بمصنع سكر قوص 2011/07/01 امیرة سعید منصور احمد 2256149 كفـءكفـء2162011/07/16 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 أمیرة مصطفى دمحم أحمد 2276982 كفـءكفـء2172011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بقوص 2009/08/06 امیره فراج عبدالناظر دمحم 1724636 كفـءكفـء2182011/02/22 معلم

الكاللسة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 امیمھ محمود عبدالقادر  محمود 2357806 كفـءكفـء2192011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بنجع سندل 2011/02/21 امینة دمحم احمد سید 1724635 كفـءكفـء2202011/02/22 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 امینھ  سلیم دمحم  بدرى 2301992 كفـءكفـء2212011/07/16 معلم
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قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 امینھ رزق عبدالمنعم رزق 2362978 كفـءكفـء2222011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 آن طواب دمحم یس 1725965 كفـءكفـء2232011/03/03 معلم

النیل االبتدائیة بقوص 2011/07/01 انتصار عبده خریشي عبد العظیم 1729884 كفـءكفـء2242011/07/16 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 أنوار مسلوب عرابي حسن 2266572 كفـءكفـء2252011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 انور محمود حمید احمد 2257773 كفـءكفـء2262011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 آیات ثابت حسین امین 2301920 كفـءكفـء2272011/07/16 معلم

جراجوس االبتدائیة 2011/07/01 آیات رمضان دمحم مغازي 1752019 كفـءكفـء2282011/07/16 معلم

الحلة االبتدائیة 2011/07/01 آیات صالح الدین أحمد دمحم 2349690 كفـءكفـء2292011/07/16 معلم

النیل االبتدائیة بقوص 2011/02/21 آیات كمال عبد اللطیف حمید 1720851 كفـءكفـء2302011/02/22 معلم

العبور االعدادیة بنین بجراجوس 2011/02/21 ایات دمحم دمحم یوسف 1725782 كفـءكفـء2312011/02/22 معلم

مصنع السكر االبتدائیة بقوص 2011/07/01 ایات دمحمالصغیر عبد هللا مصطفى 1720822 كفـءكفـء2322011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/03/01 ایرین فارس واصف داود 1753122 كفـءكفـء2332011/03/03 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/02/21 ایلیا ولیم فرح اسطفانوس 1752024 كفـءكفـء2342011/02/22 معلم

الشھید مجدي االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 ایمان  حسین  دمحم على 2398158 كفـءكفـء2352011/07/16 معلم

نجع غالب االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 ایمان  عبدالصبور عبدهللا احمد 2283802 كفـءكفـء2362011/07/16 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 إیمان  محمود  عبدالحلیم  عباس 2284112 كفـءكفـء2372011/07/16 معلم

البھاء زھیر االعدادیة بقوص 2011/02/21 ایمان ابوالحجاج ابوالوفا احمد 2227593 كفـءكفـء2382011/02/22 معلم
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الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 ایمان احمد ابراھیم محمود 1729954 كفـءكفـء2392011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 ایمان السلواوى عدلى عثمان 2225859 كفـءكفـء2402011/07/16 معلم

قوص الثانویة بنین 2010/04/26 ایمان توفیق طھ عبدهللا 2292107 كفـءكفـء2412011/07/16 معلم

نجع السواقي ریاض اطفال بالعلیقات 2011/07/01 ایمان ربیع جالل احمد 1729846 كفـءكفـء2422011/07/16 معلم

نجع غالب ریاض اطفال بالمقربیة 2011/07/01 ایمان رفاعى خمیس  احمد 2293587 كفـءكفـء2432011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/02/21 ایمان عابدین سید احمد على 1729911 كفـءكفـء2442011/02/22 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/02/21 ایمان عادلى دمحم دمحم 1752276 كفـءكفـء2452011/02/22 معلم

الشھید مجدي االبتدائیة بالكراتیة 2011/03/01 ایمان عبد الفتاح رحاب احمد 742694 كفـءكفـء2462011/03/03 معلم

سواقي العتامین االبتدائیة بقوص 2011/07/01 ایمان عبد اللطیف احمد حامد 1724446 كفـءكفـء2472011/07/16 معلم

حاجر خزام االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 إیمان عبدالحمید عطیة إبراھیم 2266652 كفـءكفـء2482011/07/16 معلم

الشھید مجدي االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 ایمان عبدالرحیم  محمود  رضوان 2399069 كفـءكفـء2492011/07/16 معلم

جزیرة مطیرة االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/07/01 إیمان عبدالمعتمد عطیة دمحم 2340627 كفـءكفـء2502011/07/16 معلم

حجازة بحري اإلعدادیة 2011/07/01 إیمان عبدالنبي دمحم إبراھیم 2266025 كفـءكفـء2512011/07/16 معلم

المخزن البحریة االبتدائیة 2011/07/01 إیمان عبده عبدهللا دمحم 2330122 كفـءكفـء2522011/07/16 معلم

حاجر خزام اإلعدادیة 2011/02/21 ایمان عزت ادیب طاسیوس 2175649 كفـءكفـء2532011/02/22 معلم

خالد بن الولید الثانویة بحجازة قبلي 2011/07/01 ایمان عطیتو شیبھ الطیب 2283481 كفـءكفـء2542011/07/16 معلم

الشعراني االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 ایمان على احمد سید 2266775 كفـءكفـء2552011/07/16 معلم
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التحریر االعدادیة بالحراجیة 2011/02/21 إیمان عمر إبراھیم حامد 2227543 كفـءكفـء2562011/02/22 معلم

الجمالیة االعدادیة 2011/07/01 إیمان لوغھ مرقص شنودة 2266331 كفـءكفـء2572011/07/16 معلم

الجمالیة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان دمحم حسن دمحم 2286559 كفـءكفـء2582011/07/16 معلم

مصنع السكر االبتدائیة بقوص 2011/07/01 إیمان دمحم علي أحمد 2266406 كفـءكفـء2592011/07/16 معلم

الشھید عبدالباسط االبتدائیة بقوص 2011/02/21 ایمان دمحم یحیى دمحم 1729065 كفـءكفـء2602011/02/22 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 إیمان دمحم یوسف یعقوب 2340055 كفـءكفـء2612011/07/16 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 إیمان دمحمحساني أحمد إبراھیم 2266417 كفـءكفـء2622011/07/16 معلم

سواقي العتامین االبتدائیة بقوص 2011/07/01 ایمان محمود حفنى دمحم 2266741 كفـءكفـء2632011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 ایمان مصطفى امین دمحم 2395260 كفـءكفـء2642011/07/16 معلم

الحجیرات االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 ایمن  على  حسین  حسن 2266683 كفـءكفـء2652011/07/16 معلم

العیایشا اإلعدادیة 2011/07/01 ایمن احمد على خلیل 1753121 كفـءكفـء2662011/07/16 معلم

الكاللسة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/03/01 ایمن صالح ربیع دمحم 1720718 كفـءكفـء2672011/03/03 معلم

الجمالیة االعدادیة 2011/07/01 ایمن عبده عبید دمحم 737793 كفـءكفـء2682011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/03/01 ایھاب عبد النعیم محمود خلیل 1618742 كفـءكفـء2692011/03/03 معلم

معركة التحریر ریاض اطفال بقوص 2011/02/21 بثینة ثابت فرح على 1726188 كفـءكفـء2702011/02/22 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 بثینھ بسطاوي محمود دمحم 1746323 كفـءكفـء2712011/07/16 معلم

نجع السواقي االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 بخیتة عبدالراضي علي دمحم 2266638 كفـءكفـء2722011/07/16 معلم
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فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/02/21 بخیتة دمحم محمود اسماعیل 1725191 كفـءكفـء2732011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/07/01 بخیتة منصور دمحم أحمد 2256936 كفـءكفـء2742011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 بخیتھ عبادى  حسن  حسین 2341802 كفـءكفـء2752011/07/16 معلم

الجمالیة االعدادیة 2011/02/21 بدرى احمد الصغیر حسین عبد هللا 1753001 كفـءكفـء2762011/02/22 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 بدریھ دمحم موسى حنفى 2389032 كفـءكفـء2772011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 بسمة  دمحم دمحم على 2399152 كفـءكفـء2782011/07/16 معلم

الشھید مصطفى دمحم بخیت االعدادیة بنات بالحراجیة 2011/02/21 بسمة یوسف ابوالحجاج حنفي 1721020 كفـءكفـء2792011/02/22 معلم

قوص اإلعدادیة بنین 2011/07/01 بسمھ جمال حسن دمحم 2401913 كفـءكفـء2802011/07/16 معلم

العیایشا االعدادیة المھنیة 2011/07/01 بسمھ فراج عباس احمد 1724460 كفـءكفـء2812011/07/16 معلم

العبور االعدادیة بنین بجراجوس 2011/03/01 بكري احمد ابوزید سعید 1720726 كفـءكفـء2822011/03/03 معلم

خزام اإلعدادیة الجدیدة 2011/07/01 بھاءالدین عبدالوھاب دمحم احمد 2286126 كفـءكفـء2832011/07/16 معلم

الكاللسة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 بولس شحاتة عبدهللا اسطفانوس 2265908 كفـءكفـء2842011/07/16 معلم

الكاللسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 بیتر مجلع قالدة لوغا 2266385 كفـءكفـء2852011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/07/01 تامر عبدالفتاح عربي أحمد 2265912 كفـءكفـء2862011/07/16 معلم

نجع رجب االبتدائیة بالخرانقة 2007/10/01 تریزة میالد باسلیوس یوسف 2266869 كفـءكفـء2872011/07/16 معلم

نجع الشبیرات ریاض اطفال بجراجوس 2011/07/01 تریزه انور عبدالمالك بخیت 2240329 كفـءكفـء2882011/07/16 معلم

صالح الدین االیوبي االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 تمساح دمحم عثمان علي 2299769 كفـءكفـء2892011/07/16 معلم
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المفرجیة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 تھانى عبدربھ احمد جالب 2246845 كفـءكفـء2902011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 تھاني صالح عباس زكیر 2266684 كفـءكفـء2912011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 تھاني فرح محمود دمحم 1725976 كفـءكفـء2922011/07/16 معلم

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 ثابت جالل خریشى دمحم 2267693 كفـءكفـء2932011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 جاب هللا  على  احمد  حامد 2301945 كفـءكفـء2942011/07/16 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 جاب هللا أحمد فنجري دمحم 2266558 كفـءكفـء2952011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بقوص 2011/02/21 جاكلین فوزى كامل داود 742788 كفـءكفـء2962011/02/22 معلم

جزیرة مطیرة االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/07/01 جاكلین نصیف عبد هللا جرجس 2240312 كفـءكفـء2972011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/03/01 جبریل عبد العظیم جبریل حسن 1753681 كفـءكفـء2982011/03/03 معلم

حجازة بحري االبتدائیة 2011/02/21 جرجس زاھر جرجس عبید هللا 1730397 كفـءكفـء2992011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة بالعقب 2011/02/21 جرجس لبیب جرجس عبدهللا 1752032 كفـءكفـء3002011/02/22 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 جالب شریف وھب هللا سید 2266148 كفـءكفـء3012011/07/16 معلم

الجمالیة االبتدائیة 2011/07/01 جالل خواص إبراھیم دمحم 2266541 كفـءكفـء3022011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات اإلعدادیة بحجازة بحري 2011/07/01 جمال عبدالناصر احمد سعید 2358256 كفـءكفـء3032011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/07/01 جمال عزت خلیل دمحم 2266778 كفـءكفـء3042011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 جمال محمود دمحم بالل 2398511 كفـءكفـء3052011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/03/01 جمیلھ  ابراھیم  احمد  یوسف 2254014 كفـءكفـء3062011/03/03 معلم
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ابوبكر الصدیق االبتدائیة الجدیدة الشعراني 2011/07/01 جناین عبد الحمید مصطفى أبوبكر 2266868 كفـءكفـء3072011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 جھان أنور أحمد إبراھیم 2265987 كفـءكفـء3082011/07/16 معلم

المعرى االبتدائیة 2011/02/21 جواھر عادلى دمحم  دمحم 2226138 كفـءكفـء3092011/02/22 معلم

كوبري حجازة االبتدائیة 2011/07/01 جوزیف صبحي بشرى حكیم 2232213 كفـءكفـء3102011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 جیھان فارس عسران حامد 1729581 كفـءكفـء3112011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االبتدائیة بقوص 2011/07/01 جیھان فتحي عقل أحمد 2264161 كفـءكفـء3122011/07/16 معلم

كوبري حجازة االبتدائیة 2011/07/01 حاتم عزالدین محمود شلقامي 2232205 كفـءكفـء3132011/07/16 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 حازم عبدالنعیم محمود خلیل 2291801 كفـءكفـء3142011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 حامد فتح هللا  وھب هللا  حامد 2266527 كفـءكفـء3152011/07/16 معلم

المسید اإلعدادیة 2011/07/01 حجازى  خیر  قاسم  خلیفة 2401381 كفـءكفـء3162011/07/16 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 حجازي دمحم أحمد حسن 2267741 كفـءكفـء3172011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالعصارة 2011/07/01 حریصھ سھرى احمد موسى 2242684 كفـءكفـء3182011/07/16 معلم

الشعراني االعدادیة 2011/07/01 حسان سید عبدالرحیم علي 2225975 كفـءكفـء3192011/07/16 معلم

نجع كوم غریب االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة قبلي 2011/07/01 حسانى ابوبكر عبید على 2249886 كفـءكفـء3202011/07/16 معلم

حاجر خزام اإلعدادیة 2011/07/01 حسانى سعدى دمحم على 1724484 كفـءكفـء3212011/07/16 معلم

معركة التحریراالبتدائیة بقوص 2011/07/01 حساني عبدالوكیل دمحم أبوزید 2226765 كفـءكفـء3222011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 حسانیة خیر أحمد خلیل 2265241 كفـءكفـء3232011/07/16 معلم
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المنشیة االبتدائیة تعلیم اساسي بالعلیقات 2011/07/01 حسانیة قاسم دمحم مصطفى 2266783 كفـءكفـء3242011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 حسن  احمد دمحم عبید 2225877 كفـءكفـء3252011/07/16 معلم

جراجوس اإلعدادیة بنات 2011/07/01 حسن  حمدى حسن  على 2387181 كفـءكفـء3262011/07/16 معلم

عباسة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2010/05/12 حسن أحمد دمحمین علي 2266349 كفـءكفـء3272011/07/16 معلم

رفاعة بحري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 حسن احمد منصور احمد 2256162 كفـءكفـء3282011/07/16 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 حسن شحاتة أحمد علي 2266395 كفـءكفـء3292011/07/16 معلم

عباسة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 حسن صالح الدین حسن احمد 1751969 كفـءكفـء3302011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 حسن دمحم ابوالفتوح حجاج عبدهللا 2257952 كفـءكفـء3312011/07/16 معلم

المخزن اإلعدادیة 2011/07/01 حسن دمحم أمین منصور 2263046 كفـءكفـء3322011/07/16 معلم

نجع معوض اإلعدادیة بالعلیقات 2011/02/21 حسن مرتضى یوسف احمد 1644116 كفـءكفـء3332011/02/22 معلم

الكراتیة اإلعدادیة 2011/07/01 حسناء عطاهللا دمحم  شحات 2357367 كفـءكفـء3342011/07/16 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 حسنة أسعد جابر فرج 2276958 كفـءكفـء3352011/07/16 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 حسنى  محمود الصغیر  ابراھیم 2266746 كفـءكفـء3362011/07/16 معلم

المفرجیة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 حسنى حازم سید كنزى 2246343 كفـءكفـء3372011/07/16 معلم

2011/07/01 جراجوس الثانویة المشتركة حسني زھران علي حسب النبي 2265659 كفـءكفـء3382011/07/16 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 حسني فاروق أحمد زیدان 2292039 كفـءكفـء3392011/07/16 معلم

المفرجیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 حسني دمحمكمال الدین كساب فراج 2266745 كفـءكفـء3402011/07/16 معلم
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العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 حسني مسلم عبدالاله احمد 2397825 كفـءكفـء3412011/07/16 معلم

الشعراني االعدادیة 2011/03/01 حسنیة عبدالرازق دمحم الطیب 1720626 كفـءكفـء3422011/03/03 معلم

المقربیة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 حسنیة فوزي علي إبراھیم 2266660 كفـءكفـء3432011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االبتدائیة بقوص 2011/07/01 حسنیھ یوسف  خلیل حشاش 2283789 كفـءكفـء3442011/07/16 معلم

العصارة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 حسین  احمد محمود صبره 2242664 كفـءكفـء3452011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 حسین  سید محمود عبدالرحیم 2234335 كفـءكفـء3462011/07/16 معلم

عثمان بن عفان االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 حسین  دمحم الصغیر دمحم اسماعیل 2366885 كفـءكفـء3472011/07/16 معلم

الشعراني االعدادیة 2011/03/01 حسین السمان دمحم دمحم 2218239 كفـءكفـء3482011/03/03 معلم

الشیخ ابوبكر االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 حسین حسن احمد  حمدان 2280721 كفـءكفـء3492011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 حسین عبدالرؤوف ثابت دمحم 2257743 كفـءكفـء3502011/07/16 معلم

الجمالیة االعدادیة 2011/07/01 حسین عبدالستار امین اللیثى 2252393 كفـءكفـء3512011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االعدادیة 2011/02/21 حسین فھمي الضوي علي 2228055 كفـءكفـء3522011/02/22 معلم

نجع محروس االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 حسین دمحم حسن دمحم 2283808 كفـءكفـء3532011/07/16 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/02/21 حفصة ابو الیزید دمحم حامد 1752365 كفـءكفـء3542011/02/22 معلم

الكراتیة اإلعدادیة 2011/07/01 حلمى خلف  دمحم احمد 2266522 كفـءكفـء3552011/07/16 معلم

جراجوس اإلعدادیة بنات 2011/02/21 حماده بدري دمحم ابراھیم 1720679 كفـءكفـء3562011/02/22 معلم

البخایتة االبتدائیة تعلیم اساسي بالجمالیة 2011/07/01 حماده عبدالفتاح حسن علي 2225761 كفـءكفـء3572011/07/16 معلم
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قوص الفكریة االبتدائیة بحجازة بحري 2011/02/21 حماده عبید على سعید 1725265 كفـءكفـء3582011/02/22 معلم

العقب االبتدائیة 2010/05/13 حمدى احمد على  دمحم 2372884 كفـءكفـء3592011/07/16 معلم

جزیرة مطیرة االبتدائیة 2011/07/01 حمدى احمد دمحم مسعود 2331696 كفـءكفـء3602011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 حمدى جمال ناصر احمد 2398715 كفـءكفـء3612011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االبتدائیة بقوص 2011/07/01 حمدى حسن دمحم حسن 2256166 كفـءكفـء3622011/07/16 معلم

رفاعة بحري اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/07/01 حمید عبدهللا أحمد حمید 2263000 كفـءكفـء3632011/07/16 معلم

المسید ریاض اطفال القدیمة 2011/07/01 حمیدة حسن حسین مصطفى 1742225 كفـءكفـء3642011/07/16 معلم

ابوالجود االعدادیة بالعیایشا 2011/02/21 حمیدة على دمحم محمود 1742067 كفـءكفـء3652011/02/22 معلم

العیایشا االبتدائیة 2011/07/01 حمیده العزب دمحم عبدالرازق 2217689 كفـءكفـء3662011/07/07 معلم

نجع العواري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 حنان احمد دمحم احمد 2246958 كفـءكفـء3672011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة الجدیدة الشعراني 2011/03/01 حنان حسن أحمد جاد 1756981 كفـءكفـء3682011/03/03 معلم

قوص التجریبیة لغات االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 حنان حسن محمود احمد 2341804 كفـءكفـء3692011/07/16 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 حنان حنفي حسین الصغیر 2292198 كفـءكفـء3702011/07/16 معلم

العبور االعدادیة بحجازة بحري 2011/02/21 حنان زكى الشاذلى سعید 1741726 كفـءكفـء3712011/02/22 معلم

خالد بن الولید اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/02/21 حنان عبدهللا السنوسى حسن 1725727 كفـءكفـء3722011/02/22 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 حنان عید أحمد دمحم 2349774 كفـءكفـء3732011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 حنان كمال مصطفى  احمد 2257755 كفـءكفـء3742011/07/16 معلم
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العبور االعدادیة بحجازة بحري 2011/02/21 حنان لوغھ مرقص شنوده 1753164 كفـءكفـء3752011/02/22 معلم

النصر اإلعدادیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 حنان دمحم حسین حسانین 2246853 كفـءكفـء3762011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 حنان دمحم عبدالغنى دمحم 2395971 كفـءكفـء3772011/07/16 معلم

الكاللسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 حنان دمحم علي بري 2232163 كفـءكفـء3782011/07/16 معلم

نجع حامد رمضان ریاض اطفال تعلیم اساسي بجزیرة 
مطیرة

2011/07/01 حنان ھالل بكري حسن 2263059 كفـءكفـء3792011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 حنان یس حمید دمحم 1742063 كفـءكفـء3802011/07/16 معلم

العقب االبتدائیة 2011/07/01 خالد حسن  غالب احمد 2283292 كفـءكفـء3812011/07/16 معلم

الحلة االبتدائیة 2011/07/01 خالد حسن دمحم حسین 2246238 كفـءكفـء3822011/07/16 معلم

نجع السواقي اإلعدادیة بالعلیقات 2010/05/26 خالد شیخون عبادي دمحم 2263027 كفـءكفـء3832011/07/16 معلم

الجمالیة االبتدائیة 2011/07/01 خدیجة شیخون علي محمود 2288352 كفـءكفـء3842011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالحمر والجعافرة 2011/07/01 خدیجة محمود دمحم العزب 1742149 كفـءكفـء3852011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 خدیجة نصار عبد المولى دمحم 1752217 كفـءكفـء3862011/02/22 معلم

الخرانقة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 خلف هللا عبدالغنى دمحم على 2242660 كفـءكفـء3872011/07/16 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 خیر أبوالسعود دمحم خیر 2285157 كفـءكفـء3882011/07/16 معلم

الشیخ ابوبكر االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 خیر حسن سعید دمحم 2266960 كفـءكفـء3892011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 خیر محمود دمحم خیر 2227196 كفـءكفـء3902011/03/03 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 خیرى ابراھیم على دمحم 1729845 كفـءكفـء3912011/02/22 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم االبتدائیة بالعصارة 2011/02/21 خیریة حزین على دمحم 1729598 كفـءكفـء3922011/02/22 معلم

العقب االبتدائیة 2011/02/21 دافید واصفى ذكرى بخیت 1725804 كفـءكفـء3932011/02/22 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 دعاء  مفرج  منصور  یونس 2283285 كفـءكفـء3942011/07/16 معلم

نجع العواري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 دعاء احمد محمود احمد 2246967 كفـءكفـء3952011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 دعاء تونى محمود حامد 2362760 كفـءكفـء3962011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 دعاء ربیع  الصغیر محمود 2302029 كفـءكفـء3972011/07/16 معلم

الجمالیة االبتدائیة 2011/02/21 دعاء عبد اللطیف حسن دمحم 1741195 كفـءكفـء3982011/02/22 معلم

حجازة قبلي اإلعدادیة 2011/02/21 دعاء عبد النعیم سید احمد 1751986 كفـءكفـء3992011/02/22 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/02/21 دعاء عربى احمد دمحم 1746604 كفـءكفـء4002011/02/22 معلم

عمر بن عبدالعزیز اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/07/01 دعاء عوض أمین دمحم 2267766 كفـءكفـء4012011/07/16 معلم

نجع رجب االبتدائیة بالخرانقة 2011/02/21 دعاء فرج هللا صدیق علي 1725997 كفـءكفـء4022011/02/22 معلم

السادات االبتدائیة بقوص 2010/08/05 دعاء فوزى عبد الراضى على 1720881 كفـءكفـء4032011/02/22 معلم

صالح الدین االیوبي ریاض اطفال بحجازة قبلي 2011/07/01 دعاء فیصل علي جادالرب 2232973 كفـءكفـء4042011/07/16 معلم

المعرى االبتدائیة 2011/02/21 دعاء دمحم ابوبكر احمد 1725904 كفـءكفـء4052011/02/22 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/02/21 دعاء دمحم احمد على 1724464 كفـءكفـء4062011/02/22 معلم

جزیرة مطیرة االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/02/21 mدعاء دمحم االمین دمحم عطا 1726434 كفـءكفـء4072011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالحمر والجعافرة 2011/07/01 دعاء دمحم عبدالموجود  دمحم 2401156 كفـءكفـء4082011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المقربیة اإلعدادیة 2011/02/21 دكتورة ابراھیم سید یونس 2068759 كفـءكفـء4092011/02/22 معلم

جزیرة مطیرة االبتدائیة 2011/07/01 دمیانة شنودة جبرة شنودة 2331694 كفـءكفـء4102011/07/16 معلم

الكاللسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 دوریة وھب هللا دمحم علي 2232231 كفـءكفـء4112011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 رابعھ النجار ابراھیم علي 1752481 كفـءكفـء4122011/02/22 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 راشدة دمحم زكى مصطفى 2299160 كفـءكفـء4132011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 رامي نجدي فرغلي محمود 2268388 كفـءكفـء4142011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/03/01 راندا دمحم احمد علي 1729800 كفـءكفـء4152011/03/03 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 رانیا  فریز  مصرى  ونیس 2229317 كفـءكفـء4162011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رانیا إبراھیم دمحم أحمد 2266664 كفـءكفـء4172011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/02/21 رانیا بدوي صالح موسى 1741355 كفـءكفـء4182011/02/22 معلم

المسید ریاض اطفال القدیمة 2011/07/01 رانیا صالح بشري حكیم 2348430 كفـءكفـء4192011/07/16 معلم

الشعراني االعدادیة 2011/07/01 رانیا دمحم عبدالباسط على 2239724 كفـءكفـء4202011/07/16 معلم

المقربیة اإلعدادیة 2011/02/21 راویة حسن ابو الوفا حسن 1724423 كفـءكفـء4212011/02/22 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 راویة رفعت علي جاد 2267764 كفـءكفـء4222011/07/16 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 راویة غریب دمحم إسماعیل 2266403 كفـءكفـء4232011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة  بنجع البرج 2011/07/01 راویة دمحم عبداللطیف عبود 2263039 كفـءكفـء4242011/07/16 معلم

نجع السواقي االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 ربیع یوسف أحمد یوسف 2290758 كفـءكفـء4252011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالحمر والجعافرة 2011/07/01 رجاء عبدالخالق محمود طلب 2362137 كفـءكفـء4262011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالحمر والجعافرة 2011/07/01 رجاء عبدالقادر سید دمحم 2361427 كفـءكفـء4272011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/03/01 رجاء فراج سالم عثمان 1721075 كفـءكفـء4282011/03/03 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 رجاء دمحم عثمان موسى 2292211 كفـءكفـء4292011/07/16 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 رجاء محمود دمحم شحات 2266404 كفـءكفـء4302011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر ریاض اطفال بحجازة قبلي 2011/07/01 رجبیة طایع دمحم أحمد 2252431 كفـءكفـء4312011/07/16 معلم

ابوالقاسم االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 رحاب ابراھیم عبید احمد 1746927 كفـءكفـء4322011/07/16 معلم

البھاء زھیر االعدادیة بقوص 2011/07/01 رحاب ادریس دمحم حنفي 1729939 كفـءكفـء4332011/02/22 معلم

نجع البرج اإلعدادیة بالمقربیة 2011/07/01 رحاب اللیثي عبدهللا رشوان 2265969 كفـءكفـء4342011/07/16 معلم

نجع الیمني االبتدائیة بالشعراني 2011/03/01 رحاب شعیب الملقب بخیت دمحم 1729693 كفـءكفـء4352011/03/03 معلم

الجمالیة االعدادیة 2011/07/01 رحاب عبده امبارك دمحم 2246337 كفـءكفـء4362011/07/16 معلم

الحلة االعدادیة 2011/07/01 رشا رفعت بطرس حبیب 2225491 كفـءكفـء4372011/07/16 معلم

العصارة االبتدائیة بالجمالیة 2011/02/21 رشا زكى جمعھ محمود 1726307 كفـءكفـء4382011/02/22 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 رشا سالم احمد ھاشم 2397898 كفـءكفـء4392011/07/16 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 رشا سعد أحمد عواد 2276960 كفـءكفـء4402011/07/16 معلم

الجمالیة االبتدائیة 2011/07/01 رشا عبدالقادر إبراھیم دمحم 2288347 كفـءكفـء4412011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 رشا عبداللطیف دمحم على 2266589 كفـءكفـء4422011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المسید االبتدائیة الجدیدة 2010/01/18 رشا دمحم أمین سلیم 2342718 كفـءكفـء4432011/07/16 معلم

معركة التحریراالبتدائیة بقوص 2011/02/21 رشا دمحم سعد دمحم عثمان 1756957 كفـءكفـء4442011/02/22 معلم

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 رشا مسعود عبدهللا حسن 2299107 كفـءكفـء4452011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 رشا نجار دمحم عبدالرؤوف 2389051 كفـءكفـء4462011/07/16 معلم

السالم ریاض اطفال بجراجوس 2011/07/01 رضا سید دمحم سلیمان 2263707 كفـءكفـء4472011/07/16 معلم

قوص اإلعدادیة بنات 2011/07/01 رضوى أحمد عبدالفتاح إبراھیم 2285193 كفـءكفـء4482011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رضوى إدریس دمحم حنفي 2263843 كفـءكفـء4492011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 رضوى دمحم برعى احمد 742752 كفـءكفـء4502011/02/22 معلم

الخرانقة االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 رضوى دمحم عبد الحى عبد العزیز 1741679 كفـءكفـء4512011/03/03 معلم

النیل االبتدائیة بقوص 2011/07/01 رغدة عامر عبدالراضي دمحم 2285298 كفـءكفـء4522011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 رقیة جمال عبدالناصر دمحم 2277022 كفـءكفـء4532011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 رقیة سید محمود توفیق 2275041 كفـءكفـء4542011/07/16 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 رقیة دمحمدمحم أبوالوفا دمحم 2292212 كفـءكفـء4552011/07/16 معلم

شنھور اإلعدادیة 2011/07/01 رقیھ حسین  دمحم عبدهللا 2257728 كفـءكفـء4562011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة  بنجع البرج 2011/07/01 رقیھ عبدالمنصف دمحم نصرالدین 2266584 كفـءكفـء4572011/07/16 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 رمضان ابوالحمد عبادى موسى 1725961 كفـءكفـء4582011/07/16 معلم

ابوالجود االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 رمضان أحمد حسین أحمد 2266524 كفـءكفـء4592011/07/16 معلم
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النصر اإلعدادیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 رمضان احمد دمحم مسعود 2399090 كفـءكفـء4602011/07/16 معلم

العویضاب االبتدائیة بخزام 2011/03/01 رمضان احمد محمود علي 1752955 كفـءكفـء4612011/03/03 معلم

المفرجیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 رمضان سعد حامد دمحم 2266728 كفـءكفـء4622011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/07/01 رمضان عبدالحمید دمحم عبدهللا 2265938 كفـءكفـء4632011/07/16 معلم

نجع كوم غریب االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة قبلي 2011/07/01 رمضان فھمي سعدي دمحم 2265318 كفـءكفـء4642011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 رندا محمود دمحم برعى 2395633 كفـءكفـء4652011/07/16 معلم

العبور االعدادیة بنین بجراجوس 2008/08/04 رومانى انور عبدالمالك بخیت 742881 كفـءكفـء4662011/02/22 معلم

نجع رجب االبتدائیة بالخرانقة 2011/02/21 رؤیات نحاس حسب هللا جاد 1729770 كفـءكفـء4672011/02/22 معلم

المعرى االبتدائیة 2011/07/01 ریتا ثروت  اسكندر عبید 2362483 كفـءكفـء4682011/07/16 معلم

الحجیرات االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 ریمونا الشایب اسرافیل اسطفانوس 2252427 كفـءكفـء4692011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالعصارة 2011/07/01 زكریا مصطفى دمحم محمود 2242649 كفـءكفـء4702011/07/16 معلم

المنشیة اإلعدادیة تعلیم أساسي بالعلیقات 2011/07/01 زكریا مكي أحمد دمحم 2266773 كفـءكفـء4712011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالعقب 2011/07/01 زمزم سعید صالح عبدالكریم 2229518 كفـءكفـء4722011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 زمزم عبد النعیم  مصطفى عبدالرحیم 2387835 كفـءكفـء4732011/07/16 معلم

العیایشا االبتدائیة 2011/07/01 زمزم دمحم محمود الصغیر 2362480 كفـءكفـء4742011/07/16 معلم

المفرجیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/02/21 زمزم یوسف احمد یوسف 1636378 كفـءكفـء4752011/02/22 معلم

ابوالعالء المعري االعدادیة 2011/03/01 زنتھم محمود یوسف عبد السالم 2227028 كفـءكفـء4762011/03/03 معلم
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السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/03/01 زھراء فوزى زیدان احمد 1752562 كفـءكفـء4772011/03/03 معلم

السالم ریاض اطفال بالكراتیة 2011/07/01 زھره عمران  شحات عمران 2266536 كفـءكفـء4782011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 زوزو مصطفى عبدالظاھر عباس 1753108 كفـءكفـء4792011/02/22 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 زینب  ابوالحسن عبدالراضى  دمحم 2300698 كفـءكفـء4802011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالحمر والجعافرة 2011/07/01 زینب  عید دمحم  رمضان 2401403 كفـءكفـء4812011/07/16 معلم

ابوالجود االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 زینب ابراھیم دمحم احمد 2243168 كفـءكفـء4822011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 زینب أحمد إبراھیم محمود 2265716 كفـءكفـء4832011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 زینب رضا عویس أحمد 2266865 كفـءكفـء4842011/07/16 معلم

ابوالقاسم االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 زینب سعید رشیدي دمحم 2265477 كفـءكفـء4852011/07/16 معلم

نجع الیمني ریاض اطفال بالشعراني 2011/07/01 زینب صابر دمحم رضوان 2293267 كفـءكفـء4862011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/02/21 زینب عبد الغنى احمد عثمان 1729950 كفـءكفـء4872011/02/22 معلم

عبدالعزیز القوصى اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 زینب عبدالحكیم خریشى حسن 2228269 كفـءكفـء4882011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/03/01 زینب عطا عبد العزیز على 1752265 كفـءكفـء4892011/03/03 معلم

المخزن اإلعدادیة 2011/07/01 زینب عطاm سعید ابراھیم 2360634 كفـءكفـء4902011/07/16 معلم

السالم ریاض اطفال بالكراتیة 2011/02/21 زینب على عبادى جاد الكریم 1730057 كفـءكفـء4912011/02/22 معلم

الحراجیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 زینب دمحم دكروني دمحم 2227530 كفـءكفـء4922011/07/16 معلم

العیایشا االبتدائیة 2011/07/01 زینب دمحم عبادى محمود 2362898 كفـءكفـء4932011/07/16 معلم
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سیدي احمد الطواب االبتدائیة بقوص 2011/02/21 زینب دمحم ھارون عامر 1761910 كفـءكفـء4942011/02/22 معلم

صالح الدین االیوبي ریاض اطفال بحجازة قبلي 2011/07/01 زینب دمحمالبدرى احمد  ابراھیم 2295150 كفـءكفـء4952011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة 2011/07/01 زینب دمحمالملقب المھدي محمود دمحم 2266682 كفـءكفـء4962011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/02/21 زینب مرتضى یوسف احمد 1747305 كفـءكفـء4972011/02/22 معلم

االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة بحجازة 2011/02/21 زینب ھاشم سعید محسب 1725946 كفـءكفـء4982011/02/22 معلم

حجازة بحري اإلعدادیة 2011/03/01 ساره فایز نجیب نصرهللا 2229018 كفـءكفـء4992011/03/03 معلم

العبور االبتدائیة بكوم سخین 2011/07/01 سالي إبراھیم أحمد موسى 2275038 كفـءكفـء5002011/07/16 معلم

2011/07/01 جراجوس الثانویة المشتركة سامح الطیرى عبدهللا حزین 2252395 كفـءكفـء5012011/07/16 معلم

نجع محروس االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 سامى  محمود عبدالاله دمحم العویضي 2225733 كفـءكفـء5022011/07/16 معلم

نجع الشیخ صالح االبتدائیة بالخرانقة 2011/07/01 سامى جابر احمد عبدالرحیم 2246518 كفـءكفـء5032011/07/16 معلم

العیایشا ریاض اطفال 2011/07/01 سامیة جمال علي أمین 2266528 كفـءكفـء5042011/07/16 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/03/01 سامیة حسن احمد امام 1742172 كفـءكفـء5052011/03/03 معلم

جزیرة مطیرة االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/03/01 سامیة سلیمان احمد سلیمان 1741168 كفـءكفـء5062011/03/03 معلم

النصر االبتدائیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 سامیة عبد القوى احمد دمحم 1720950 كفـءكفـء5072011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/07/01 سامیة عبدالوھاب أمین أحمد 2342702 كفـءكفـء5082011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سامیة علي عرابي علي 2266661 كفـءكفـء5092011/07/16 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 سامیة دمحم الحلبي أحمد 2276991 كفـءكفـء5102011/07/16 معلم
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األعلي

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 سامیھ تمساح شیخون محمود 2258521 كفـءكفـء5112011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 سامیھ خلیل عازر خلیل 2388689 كفـءكفـء5122011/07/16 معلم

صالح الدین االیوبي االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 سامیھ عبد الصبور دمحم رفاعى 2227036 كفـءكفـء5132011/02/22 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/02/21 سامیھ عبدالمجید دمحم حسین 1725595 كفـءكفـء5142011/02/22 معلم

العبور االعدادیة بنین بجراجوس 2011/07/01 سامیھ عطاهللا ابراھیم مصطفى 2252508 كفـءكفـء5152011/07/16 معلم

مصنع السكر االبتدائیة بقوص 2011/02/21 سامیھ دمحم احمد دمحم 1720962 كفـءكفـء5162011/02/22 معلم

مصنع السكر االبتدائیة بقوص 2011/07/01 سامیھ دمحم مصطفى دمحم 2256155 كفـءكفـء5172011/07/16 معلم

العبور االعدادیة بنین بجراجوس 2011/02/21 ست البنات سعید عیسى سعید 1724519 كفـءكفـء5182011/02/22 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 سحر  جمال  حسن  دمحم 2316518 كفـءكفـء5192011/07/16 معلم

النصر اإلعدادیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 سحر احمد رشوان عالم 2359403 كفـءكفـء5202011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/07/01 سحر أحمد موسى دمحم 2266885 كفـءكفـء5212011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 سحر الجیالني كامل علي 2266861 كفـءكفـء5222011/07/16 معلم

حاجر خزام االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 سحر الروى دمحم محمود 2267611 كفـءكفـء5232011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/07/01 سحر النوبى سید احمد ابراھیم 2283779 كفـءكفـء5242011/07/16 معلم

نجع السواقي اإلعدادیة بالعلیقات 2011/02/21 سحر حسانى دمحم سعید 1721000 كفـءكفـء5252011/02/22 معلم

العصارة االبتدائیة بالجمالیة 2011/02/21 سحر خیري احمد سعید 1741975 كفـءكفـء5262011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 سحر سید احمد احمد جاد الكریم 1729508 كفـءكفـء5272011/02/22 معلم
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ابن دقیق العید االعدادیة بقوص 2011/07/01 سحر شوقي عبدالراضي حسین 2292175 كفـءكفـء5282011/07/16 معلم

شنھور االبتدائیة 2011/03/01 سحر عبد السمیع دمحم عبدالمنطلب 1729430 كفـءكفـء5292011/03/03 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 سحر عبدالرحیم احمد على 1756919 كفـءكفـء5302011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة 2011/07/01 سحر عبدالفتاح  اسماعیل  دمحم 2266767 كفـءكفـء5312011/07/16 معلم

الحلة ریاض اطفال 2011/07/01 سحر عبدالفتاح دمحم بغدادى 2256158 كفـءكفـء5322011/07/16 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 سحر فتحي عبدالراضي محمود 2329602 كفـءكفـء5332011/07/16 معلم

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 سحر دمحم أحمد دمحم 2266753 كفـءكفـء5342011/07/16 معلم

كوبري حجازة ریاض اطفال 2011/07/01 سحر دمحم خلیل  احمد 2283782 كفـءكفـء5352011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات ریاض اطفال بحجازة بحري 2011/07/01 سحر دمحم محمود عمر 2315058 كفـءكفـء5362011/07/16 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/02/21 سحر دمحم یوسف سالم 1720788 كفـءكفـء5372011/02/22 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 سعاد  محمود  عبد الھادى  سعید 2301902 كفـءكفـء5382011/07/16 معلم

التحریر االعدادیة بالحراجیة 2011/07/01 سعاد الزین أحمد سلیم 2266344 كفـءكفـء5392011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 سعاد خلیل مصطفى محمود 2266422 كفـءكفـء5402011/07/16 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 سعدالدین عبدالعاطي دمحم حسین 2266399 كفـءكفـء5412011/07/16 معلم

الشیخ ابوبكر االبتدائیة بالعیایشا 2011/02/21 سعدى عبد الراضى نوبى حامد 1753493 كفـءكفـء5422011/02/22 معلم

البخایتة االبتدائیة تعلیم اساسي بالجمالیة 2011/07/01 سعدیة عبدالباسط فنجري أحمد 2342698 كفـءكفـء5432011/07/16 معلم

الكتایتة ریاض اطفال بجراجوس 2011/07/01 سعدیة منیر أبوالوفا أبوالمجد 2266714 كفـءكفـء5442011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

عثمان بن عفان االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 سعدیة ھاشم أحمد علي 2284623 كفـءكفـء5452011/07/16 معلم

كوبري حجازة االبتدائیة 2011/07/01 سعدیھ بسطاوى محمود دمحم 2257960 كفـءكفـء5462011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 سعید  انور  دمحم حسن 2362953 كفـءكفـء5472011/07/16 معلم

صالح الدین االیوبي االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 سعید احمد جیالنى دمحمین 2402322 كفـءكفـء5482011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/03/01 سعید عبد الحمید احمد بكرى 2226639 كفـءكفـء5492011/03/03 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 سعید دمحم سعید احمد 2266420 كفـءكفـء5502011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالعصارة 2011/07/01 سعیدة شوقي دمحم حسب هللا 1752315 كفـءكفـء5512011/07/16 معلم

العیایشا االبتدائیة 2011/07/01 سلوى احمد سعید عبدهللا 2225762 كفـءكفـء5522011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 سلوى ثابت حامد محمود 1729909 كفـءكفـء5532011/02/22 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 سلوى كمال الدین مطیرى احمد 2257953 كفـءكفـء5542011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سلوى محمود عبدالقادر دردیر 2264156 كفـءكفـء5552011/07/16 معلم

حجازة قبلي اإلعدادیة 2011/07/01 سلوى محمود ھاشم محمود 2239535 كفـءكفـء5562011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 سلوى معلھ الطاھر دمحم 2263789 كفـءكفـء5572011/07/16 معلم

شنھور االبتدائیة 2011/07/01 سلوى وھبى دمحم محفوظ 2242095 كفـءكفـء5582011/07/16 معلم

الخرانقة االعدادیة القدیمة 2011/07/01 سلوي محمود عبد القادر النجار 2398482 كفـءكفـء5592011/07/16 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 سماح عبد الفتاح حنفي سلیمان 2397915 كفـءكفـء5602011/07/16 معلم

الشھید مجدي االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 سماح عبید احمد على 2295212 كفـءكفـء5612011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحلة ریاض اطفال 2011/07/01 سماح دمحمعبدالجواد غریب دمحم 2341798 كفـءكفـء5622011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالعقب 2011/07/01 سمرة دمحم أحمد موسى 2265900 كفـءكفـء5632011/07/16 معلم

متولي الشعراوي االبتدائیة بحجازة بحري 2011/02/21 سمیة علي عبید احمد 1741140 كفـءكفـء5642011/02/22 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 سمیة فاروق جاد هللا یوسف 1752236 كفـءكفـء5652011/02/22 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة 2011/07/01 سمیة فتوح خریشي عبدالجلیل 2329794 كفـءكفـء5662011/07/16 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 سمیحة سعید دمحم علي 2266425 كفـءكفـء5672011/07/16 معلم

عبدالعزیز القوصي االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/02/21 سمیحھ دمحم مبارك صالح 1725818 كفـءكفـء5682011/02/22 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 سمیرة أبوالنجا حمودة دمحم 2265712 كفـءكفـء5692011/07/16 معلم

العیایشا اإلعدادیة 2011/07/01 سمیرة احمد ولقبھ ابوالحسن عبد الفتاح عرابى 2315732 كفـءكفـء5702011/07/16 معلم

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 سمیرة سعید أحمد علي 2340310 كفـءكفـء5712011/07/16 معلم

المخزن البحریة االبتدائیة 2011/07/01 سمیره احمد ابراھیم احمد 2359377 كفـءكفـء5722011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 سمیھ دمحم الصغیر امین  احمد 2225875 كفـءكفـء5732011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالشعراني 2011/07/01 سمیھ دمحم مختار على  موسى 2302729 كفـءكفـء5742011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 سمیھ محمود كامل طھ 2400946 كفـءكفـء5752011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سناء  طھ  عبد الرحیم دمحم 2301878 كفـءكفـء5762011/07/16 معلم

السالم ریاض اطفال تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/07/01 سناء حسن دمحم عبدهللا 1726105 كفـءكفـء5772011/07/16 معلم

شنھور االبتدائیة 2011/07/01 سناء خیر حسین على 2229554 كفـءكفـء5782011/07/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزیرة مطیرة االبتدائیة 2011/07/01 سناء عبدالقوي أحمد دمحم 2331699 كفـءكفـء5792011/07/16 معلم

حجازة بحري االبتدائیة 2011/02/21 سناء عطا دمحم احمد 1725463 كفـءكفـء5802011/02/22 معلم

العبور االبتدائیة بكوم سخین 2011/07/01 سناء دمحم جادهللا دمحم 2275044 كفـءكفـء5812011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 سناء یسن یوسف سفین 1724569 كفـءكفـء5822011/02/22 معلم

حجازة قبلي اإلعدادیة 2011/02/21 سنیة موسى دمحم حمد 1742026 كفـءكفـء5832011/02/22 معلم

السالم ریاض اطفال بنجع البرج 2011/07/01 سھام جمعھ دمحم احمد 1730220 كفـءكفـء5842011/07/16 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/02/21 سھام حسین احمد جاد 1726104 كفـءكفـء5852011/02/22 معلم

المقربیة اإلعدادیة 2011/02/21 سھام خلیل نصرالدین احمد 1730055 كفـءكفـء5862011/02/22 معلم

الشعراني االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 سھام شاكر محمود معوض 1754067 كفـءكفـء5872011/07/16 معلم

العبور االعدادیة المھنیة بجراجوس 2011/03/01 سھیر حباشى مرسى حسن 1725679 كفـءكفـء5882011/03/03 معلم

الشھید مجدي االبتدائیة بالكراتیة 2011/03/01 سھیر حسان عطیتو محمود 1730288 كفـءكفـء5892011/03/03 معلم

ابوالعالء المعري االعدادیة المھنیة 2011/07/01 سھیر طلعت حمودة رشوان 2266785 كفـءكفـء5902011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 سھیر عبدالناصر دمحم أمین 2228214 كفـءكفـء5912011/07/16 معلم

العصارة االبتدائیة بالجمالیة 2011/03/01 سھیر على النجار مصطفى 1753995 كفـءكفـء5922011/03/03 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/03/01 سھیر محروس ابراھیم طھ 1741877 كفـءكفـء5932011/03/03 معلم

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 سوبیكا عبد الفتاح  ابو الخیر عرابى 2301996 كفـءكفـء5942011/07/16 معلم

الكراتیة اإلعدادیة 2011/03/01 سوزان أحمد أبوالمجد أحمد 2228318 كفـءكفـء5952011/03/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المقارین ریاض اطفال 2011/07/01 سوزان بدري حامد أبوبكر 2266711 كفـءكفـء5962011/07/16 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 سوزان سعید مبارك على 2362466 كفـءكفـء5972011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 سوسن سالمھ دمحم الكبیر حجازى 1753849 كفـءكفـء5982011/07/16 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/02/21 سوسن عز العرب احمد دمحم 1753920 كفـءكفـء5992011/02/22 معلم

البخایتة االبتدائیة تعلیم اساسي بالجمالیة 2011/07/01 سومیة عبدالصبور أحمد دمحم 2266569 كفـءكفـء6002011/07/16 معلم

المسید اإلعدادیة 2011/07/01 سونة سعد عبدالنعیم علي 2265218 كفـءكفـء6012011/07/16 معلم

العبور االعدادیة بنین بجراجوس 2011/07/01 سونیا دمحم خلیفھ حزین 2225858 كفـءكفـء6022011/07/16 معلم

نجع حامد رمضان االبتدائیة تعلیم اساسي بجزیرة 
مطیرة

2011/07/01 سید ابو العال جمعة ابو العال 729394 كفـءكفـء6032011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 سید عبدالباسط عبدالاله احمد 2257610 كفـءكفـء6042011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/02/21 سیدة أبوالوفا علي دمحم 2228581 كفـءكفـء6052011/02/22 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سیده  خیر احمد  عیسى 2302032 كفـءكفـء6062011/07/16 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 سیده عبد السید سعد الدین احمد 2362668 كفـءكفـء6072011/07/16 معلم

شنھور اإلعدادیة 2011/07/01 سیده عبدالراضى عبدهللا موسى 2266959 كفـءكفـء6082011/07/16 معلم

الحلة ریاض اطفال 2011/02/21 شادیة عبدالرازق ابراھیم سلیمان 1725905 كفـءكفـء6092011/02/22 معلم

الجمالیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 شادیھ مبارك دمحم على 2229564 كفـءكفـء6102011/07/16 معلم

جزیرة مطیرة االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/07/01 شحات على حسن دمحم 2397081 كفـءكفـء6112011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 شربات حمید حسین عیسى 2266577 كفـءكفـء6122011/07/16 معلم
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وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 شرقاویة كامل وھب هللا أحمد 2268370 كفـءكفـء6132011/07/16 معلم

حجازة بحري االبتدائیة 2011/03/01 شریف نجار سنوسى على 1726073 كفـءكفـء6142011/03/03 معلم

العلیقات االبتدائیة 2010/12/15 شریفة حسین احمد دمحم 2228032 كفـءكفـء6152011/07/16 معلم

المخزن اإلعدادیة 2011/02/21 شریفة عبد الجبار دمحم عباس 1741285 كفـءكفـء6162011/02/22 معلم

جراجوس االبتدائیة 2011/07/01 شریھان عابدین حسان علي 2266872 كفـءكفـء6172011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 شریھان دمحم على دمحم 2395976 كفـءكفـء6182011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 شعبان ابوالسعود طھ حامد 2363207 كفـءكفـء6192011/07/16 معلم

العویضاب االبتدائیة بخزام 2011/03/01 شعبان دمحم بدوى على 2225718 كفـءكفـء6202011/03/03 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/03/01 شھریان عبده حداد ابراھیم 1753367 كفـءكفـء6212011/03/03 معلم

العیایشا االعدادیة المھنیة 2011/07/01 شھیره  فؤاد دمحم حمید 2316538 كفـءكفـء6222011/07/16 معلم

الجمالیة االبتدائیة 2011/07/01 شھیره حمدهللا محمود على 2288354 كفـءكفـء6232011/07/16 معلم

نجع البرج اإلعدادیة بالمقربیة 2011/02/21 شوقیة مغربى جادهللا صالح 739253 كفـءكفـء6242011/02/22 معلم

عمر بن عبدالعزیز اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/07/01 شیرین بكیر یوسف مبارك 2240264 كفـءكفـء6252011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 شیرین خالد دمحم اسماعیل 2392458 كفـءكفـء6262011/07/16 معلم

نجع رجب االبتدائیة بالخرانقة 2011/02/21 شیرین ربیع ابراھیم على 1729913 كفـءكفـء6272011/02/22 معلم

العبور االعدادیة بنین بجراجوس 2011/07/01 شیرین صابر دمحم حجاج 2265958 كفـءكفـء6282011/07/16 معلم

متولي الشعراوي االبتدائیة بحجازة بحري 2011/03/01 شیرین موریس مكرم یسى 1608428 كفـءكفـء6292011/03/03 معلم
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قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 شیماء عبدالحكیم على دمحمحسین 2392449 كفـءكفـء6302011/07/16 معلم

النیل ریاض اطفال بقوص 2011/07/01 شیماء عبدالرشید أحمد عبدالرحیم 2268325 كفـءكفـء6312011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالحمر والجعافرة 2011/07/01 شیماء عبدالفتاح بغدادى دمحم 2362142 كفـءكفـء6322011/07/16 معلم

الخرانقة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 شیماء عبدالمرید دمحم عبدالرحیم 2266370 كفـءكفـء6332011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 شیماء عبده عبد الراضي دمحم 1742183 كفـءكفـء6342011/03/03 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 شیماء دمحم احمد دمحم 2257956 كفـءكفـء6352011/07/16 معلم

الخرانقة االعدادیة القدیمة 2011/07/01 شیماء دمحم خلیل یوسف 2265892 كفـءكفـء6362011/07/16 معلم

الكاللسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 شیماء دمحم عثمان أحمد 2342707 كفـءكفـء6372011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 شیماء دمحم فرج دمحم ابوضھر 2227570 كفـءكفـء6382011/07/16 معلم

نجع غالب ریاض اطفال بالمقربیة 2011/07/01 شیماء دمحم دمحم علي 2266031 كفـءكفـء6392011/07/16 معلم

جراجوس االبتدائیة 2011/07/01 شیماء محمود منصور أحمد 2349723 كفـءكفـء6402011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/02/21 شیماء ممدوح عبد القادر ابراھیم 1752198 كفـءكفـء6412011/02/22 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/02/21 شیماء یوسف احمد سعید 1721044 كفـءكفـء6422011/02/22 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/03/01 شیماء یوسف امین دمحم 1746546 كفـءكفـء6432011/03/03 معلم

نجع السواقي االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 صابر علي محمود طھ 2290759 كفـءكفـء6442011/07/16 معلم

المفرجیة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/03/01 صابر مھلل دمحم ابراھیم 1643743 كفـءكفـء6452011/03/03 معلم

الشھداء االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 صابرین دمحم سعید على 1747425 كفـءكفـء6462011/07/16 معلم
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العبور االعدادیة بنین بجراجوس 2011/07/01 صباح احمد عمر حسین 2289343 كفـءكفـء6472011/07/16 معلم

العقب االبتدائیة 2011/02/21 صباح عبد الستار طھ على 1729543 كفـءكفـء6482011/02/22 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 صباح فایز ھاشم أحمد 2266565 كفـءكفـء6492011/07/16 معلم

ابوالقاسم االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 صباح مبارك أحمد خلیل 2276987 كفـءكفـء6502011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالشعراني 2011/07/01 صبرین سمیر بكیر عبادى 2302038 كفـءكفـء6512011/07/16 معلم

نجع غالب االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 صفاء  محمود ابوالمجد عبدهللا 2294700 كفـءكفـء6522011/07/16 معلم

صالح الدین االیوبي االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 صفاء ابراھیم على عبید 1618880 كفـءكفـء6532011/02/22 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 صفاء أبوالسعود حسین قناوي 2268338 كفـءكفـء6542011/07/16 معلم

المقربیة ریاض اطفال القدیمة 2011/07/01 صفاء أبوالسعود عبدالحمید حسن 2252421 كفـءكفـء6552011/07/16 معلم

الكاللسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 صفاء أحمد دمحم علي 2232154 كفـءكفـء6562011/07/16 معلم

البخایتة االعدادیة تعلیم اساسي بالجمالیة 2011/02/21 صفاء حسانى حمد هللا حسن 2217567 كفـءكفـء6572011/02/22 معلم

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/07/01 صفاء حسانین عبدالكریم حسانین 2257957 كفـءكفـء6582011/07/16 معلم

جزیرة مطیرة االبتدائیة 2011/07/01 صفاء حسن احمد جاد 2331688 كفـءكفـء6592011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بقوص 2011/02/21 صفاء خضرى عباس احمد 1720763 كفـءكفـء6602011/02/22 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/02/21 صفاء خیرى مطرود على 1753273 كفـءكفـء6612011/02/22 معلم

السالم ریاض اطفال بنجع البرج 2011/07/01 صفاء رفاعي أمین دمحم 2266608 كفـءكفـء6622011/07/16 معلم

شنھور االبتدائیة 2011/07/01 صفاء عبد الراضى عبد المجید عبدهللا 2242105 كفـءكفـء6632011/07/16 معلم
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الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/02/21 صفاء عبد الصبور قاسم دمحم 1729804 كفـءكفـء6642011/02/22 معلم

الخرانقة االعدادیة القدیمة 2011/07/01 صفاء عبد الھادى دمحم سید 2281639 كفـءكفـء6652011/07/16 معلم

حاجر خزام االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 صفاء علي أحمد سید 2266649 كفـءكفـء6662011/07/16 معلم

حجازة بحري اإلعدادیة 2011/07/01 صفاء دمحم خلیفة علي 2266028 كفـءكفـء6672011/07/16 معلم

نجع حامد رمضان اإلعدادیة تعلیم أساسي بجزیرة 
مطیرة

2011/07/01 صفاء دمحم عبد اللطیف عوض 1752085 كفـءكفـء6682011/07/16 معلم

الشھید عبدالباسط االبتدائیة بقوص 2011/03/01 صفاء دمحم عبد النعیم نصار 1725395 كفـءكفـء6692011/03/03 معلم

الشھید مجدي االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 صفاء دمحم عید على عمر 2208306 كفـءكفـء6702011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 صفاء دمحم محمود خلیل 1729711 كفـءكفـء6712011/02/22 معلم

شھداء الثورة ریاض اطفال بمصنع سكر قوص 2011/07/01 صفیھ خلیل  دمحم خلیل 2229944 كفـءكفـء6722011/07/16 معلم

ابوالقاسم ریاض اطفال بحجازة قبلي 2011/02/21 صفیھ فؤاد محمود ایوب 1729799 كفـءكفـء6732011/02/22 معلم

االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة بحجازة 2011/07/01 صالح  حسن  دمحم على 2387297 كفـءكفـء6742011/07/16 معلم

رفاعة بحري اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/03/01 صالح احمد موسى دمحم 1752436 كفـءكفـء6752011/03/03 معلم

نجع كوم غریب االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة قبلي 2011/07/01 صالح حمدان دمحم حمید 2265263 كفـءكفـء6762011/07/16 معلم

عبدالعزیز القوصي االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/02/21 صالح سعد جمالى محمود 1751906 كفـءكفـء6772011/02/22 معلم

ابوالقاسم االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 صالح عباس طاھر مصطفى 2265506 كفـءكفـء6782011/07/16 معلم

المنشیة اإلعدادیة تعلیم أساسي بالعلیقات 2011/07/01 صالح علي زین العابدین إبراھیم 2266769 كفـءكفـء6792011/07/16 معلم

العیایشا اإلعدایة الجدیدة 2011/07/01 ضحى  عبد المعز  ابو الفضل  عبد الرحیم 2212495 كفـءكفـء6802011/07/16 معلم
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المسید اإلعدادیة 2011/07/01 ضحى جالل مصطفى دمحم 2246184 كفـءكفـء6812011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 ضیاءالدین  دمحم حامد احمد 2401594 كفـءكفـء6822011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 طارق احمد ابوالمجد احمد 1725681 كفـءكفـء6832011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/02/21 طارق احمد دمحم حامد 1752162 كفـءكفـء6842011/02/22 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 طارق عبدالنعیم دمحم عبدالظاھر 2344080 كفـءكفـء6852011/07/16 معلم

سواقي العتامین االبتدائیة بقوص 2011/07/01 طالل ربیع دمحم إسماعیل 2266588 كفـءكفـء6862011/07/16 معلم

نجع البرج اإلعدادیة بالمقربیة 2011/07/01 طھ دمحم موسى أحمد 2266375 كفـءكفـء6872011/07/16 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2010/05/12 عابدین مصطفى أحمد علي 2276980 كفـءكفـء6882011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 عادل قرشي علي أحمد 2263703 كفـءكفـء6892011/07/16 معلم

المسید اإلعدادیة 2011/07/01 عاطف الطیرى ابراھیم احمد 2395980 كفـءكفـء6902011/07/16 معلم

السادات االعدادیة بخزام 2011/07/01 عاطف دمحم محمود عبدالرحمن 2232158 كفـءكفـء6912011/07/16 معلم

نجع حامد رمضان االبتدائیة تعلیم اساسي بجزیرة 
مطیرة

2011/03/01 عاطف دمحم محمود مصطفى 1726012 كفـءكفـء6922011/03/03 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 عامر جابر سید احمد 2225876 كفـءكفـء6932011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عائشة عثمان دمحم عبدالرحیم 2268348 كفـءكفـء6942011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/02/21 عائشة دمحم محمود عبد العال 1729744 كفـءكفـء6952011/02/22 معلم

الخرانقة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عائشھ  دمحم الصغیر ابوبكر 2286462 كفـءكفـء6962011/07/16 معلم

نجع السواقي االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 عبد الجواد سعید احمد یسن 1753477 كفـءكفـء6972011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكاللسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/02/21 عبد الشافي فتحي مصطفى موسى 1729337 كفـءكفـء6982011/02/22 معلم

حجازة بحري االبتدائیة 2011/07/01 عبد العاطى ابو الحسن محمود حامد 2246178 كفـءكفـء6992011/07/16 معلم

المفرجیة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/02/21 عبد الفتاح مصطفى دمحم محمود 1720722 كفـءكفـء7002011/02/22 معلم

نجع الشیخ صالح االبتدائیة بالخرانقة 2011/03/01 عبد المنعم احمد حمزه دمحم 742351 كفـءكفـء7012011/03/03 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 عبدالحق موسى دمحم آدم 2266393 كفـءكفـء7022011/07/16 معلم

الجمالیة االعدادیة 2010/05/13 عبدالحلیم احمد جاد دمحم 2395970 كفـءكفـء7032011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة بنجع سندل 2011/07/01 عبدالحمید إسماعیل عبدالراضي دمحم 2263051 كفـءكفـء7042011/07/16 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عبدالحمید عبدالصبور أحمد خلیل 2292111 كفـءكفـء7052011/07/16 معلم

النصر االبتدائیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 عبدالحمید فتحي صابر دمحم 2263017 كفـءكفـء7062011/07/16 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 عبدالحمید دمحم أحمد جادهللا 2266392 كفـءكفـء7072011/07/16 معلم

عمر بن عبدالعزیز اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/07/01 عبدالراضي علي مدني أحمد 2284125 كفـءكفـء7082011/07/16 معلم

خالد بن الولید اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/03/01 عبدالرحیم سید احمد دمحم ابراھیم 1720871 كفـءكفـء7092011/03/03 معلم

البخایتة االبتدائیة تعلیم اساسي بالجمالیة 2011/07/01 عبدالرحیم عبدالفتاح شیخون موسى 2266560 كفـءكفـء7102011/07/16 معلم

ابوالقاسم االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 عبدالرحیم دمحم علي مسعود 2265483 كفـءكفـء7112011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 عبدالرؤف دمحم على دمحم 2294080 كفـءكفـء7122011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 عبدالسالم  احمدالصغیر  دمحمین عبدهللا 2234315 كفـءكفـء7132011/07/16 معلم

العصارة االعدادیة بالجمالیة 2010/01/02 عبدالسالم احمد دمحم رفاعى 1752128 كفـءكفـء7142011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

قوص الثانویة التجاریة بنین 2010/01/02 عبدالسالم دمحم دمحم رفاعى 2288580 كفـءكفـء7152011/07/16 معلم

2011/07/01 جراجوس الثانویة المشتركة عبدالعاطى جمال احمد دمحم 2387183 كفـءكفـء7162011/07/16 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عبدالعاطي علي محمود إسماعیل 2292038 كفـءكفـء7172011/07/16 معلم

رفاعة بحري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 عبدالفتاح عویس دمحم عبدالكریم 1724793 كفـءكفـء7182011/02/22 معلم

العبور االبتدائیة بكوم سخین 2011/07/01 عبدالكریم  الصغیر  وھب هللا  احمد 2286401 كفـءكفـء7192011/07/16 معلم

رفاعة بحري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 عبدالكریم دمحم الصغیر احمد 2228030 كفـءكفـء7202011/02/22 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 عبدهللا أحمد دمحمخیر محمود 2276962 كفـءكفـء7212011/07/16 معلم

االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة بحجازة 2011/07/01 عبدهللا دمحم محمود عبدهللا 2364252 كفـءكفـء7222011/07/16 معلم

2011/02/21 جراجوس الثانویة المشتركة عبدهللا مصطفى عبادي خلیل 2230377 كفـءكفـء7232011/02/22 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 عبدالمنعم حسین  احمد  دمحم 2283359 كفـءكفـء7242011/07/16 معلم

حجازة بحري اإلعدادیة 2011/07/01 عبدالمنعم دمحم على دمحم 2229201 كفـءكفـء7252011/07/16 معلم

المخزن البحریة االبتدائیة 2011/07/01 عبدالناصر حسین أحمد حامد 2267744 كفـءكفـء7262011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/03/01 عبدالناصر عشري جادالكریم عشري 741889 كفـءكفـء7272011/03/03 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 عبدالناصر دمحم إبراھیم حامد 2266421 كفـءكفـء7282011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنین 2010/05/11 عبدالناصر دمحم أحمد ھاشم 2265719 كفـءكفـء7292011/07/16 معلم

المسید اإلعدادیة 2011/03/01 عبده على احمد عید 2227040 كفـءكفـء7302011/03/03 معلم

شنھور االبتدائیة 2011/07/01 عبده دمحم عبدالمجید إبراھیم 2346722 كفـءكفـء7312011/07/16 معلم
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التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

نجع السواقي االبتدائیة بالعلیقات 2008/11/21 عبیدهللا كامل دمحم خیر 2162100 كفـءكفـء7322011/02/22 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 عبیر  دمحم حامد احمد 2266750 كفـءكفـء7332011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 عبیر جاد الرب احمد محمود 1720334 كفـءكفـء7342011/02/22 معلم

نجع الیمني االبتدائیة بالشعراني 2010/01/25 عبیر حسین مصطفى یونس 2342704 كفـءكفـء7352011/07/16 معلم

العقب االبتدائیة 2011/07/01 عبیر عبدالشافى مرتضى اسماعیل 2266967 كفـءكفـء7362011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 عبیر دمحم عبد هللا زیدان 1751995 كفـءكفـء7372011/03/03 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 عبیر محیي ذكي إبراھیم 2263030 كفـءكفـء7382011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 عبیر مصطفى سعید عثمان 2401321 كفـءكفـء7392011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االبتدائیة بقوص 2011/07/01 عثمان عبدالنعیم أحمد بغدادي 2266876 كفـءكفـء7402011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 عثمان مبارك دمحم على 1720397 كفـءكفـء7412011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 عدلیة دمحم أحمد الصغیر 2266593 كفـءكفـء7422011/07/16 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/03/01 عرفة عبد الراضي عبد اللطیف دمحم 1742023 كفـءكفـء7432011/03/03 معلم

نجع الشیخ صالح االبتدائیة بالخرانقة 2011/03/01 عرفة دمحم احمد حسن 1725807 كفـءكفـء7442011/03/03 معلم

السالم االبتدائیة بالعقب 2011/07/01 عز عوض امین دمحم 2388797 كفـءكفـء7452011/07/16 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 عزة أحمد إبراھیم دمحم 2288360 كفـءكفـء7462011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 عزة احمد دمحم فاوى 2245894 كفـءكفـء7472011/07/16 معلم

المسید اإلعدادیة 2011/07/01 عزة الدسوقي دمحم جاد 2265998 كفـءكفـء7482011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 عزة رشاد دمحم حامد 1724521 كفـءكفـء7492011/02/22 معلم

نجع حامد رمضان ریاض اطفال تعلیم اساسي بجزیرة 
مطیرة

2011/07/01 عزة سعید علي موسى 2266424 كفـءكفـء7502011/07/16 معلم

المقربیة ریاض اطفال الجدیدة 2011/07/01 عزة لطفي دمحم توفیق 2263845 كفـءكفـء7512011/07/16 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 عزه  عبده الضوى احمد 2397923 كفـءكفـء7522011/07/16 معلم

المخزن اإلعدادیة 2011/02/21 عزه عبده عبد الباسط احمد 1741844 كفـءكفـء7532011/02/22 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/03/01 عزیزة دمحم عویس دمحم 1741684 كفـءكفـء7542011/03/03 معلم

نجع معوض االبتدائیة تعلیم اساسي بالعلیقات 2011/07/01 عزیزه عطاهللا بغدادى عبیدهللا 2323719 كفـءكفـء7552011/07/16 معلم

كوبري حجازة االبتدائیة 2011/02/21 عطا عبد الحمید عطا دمحم 1741719 كفـءكفـء7562011/02/22 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 عفاف احمد یوسف  دمحم 2283589 كفـءكفـء7572011/07/16 معلم

ابن دقیق العید ریاض اطفال بقوص 2011/02/21 عفاف حجاج دمحم الطواب 1742257 كفـءكفـء7582011/02/22 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 عفاف عنتر البدرى حسانى 1724600 كفـءكفـء7592011/02/22 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 عفاف دمحم دمحم على 2387836 كفـءكفـء7602011/07/16 معلم

الخرانقة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 عال دمحم حامد عبدهللا 2265887 كفـءكفـء7612011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 عال دمحم دمحم یونس 2225874 كفـءكفـء7622011/07/16 معلم

صالح الدین االیوبي االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 عالء عویس عبید على 2400822 كفـءكفـء7632011/07/16 معلم

نجع كوم غریب االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة قبلي 2011/07/01 عالء كامل ابو الحسن باشا 2245260 كفـءكفـء7642011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/02/21 عالء دمحم عربى عید 1729854 كفـءكفـء7652011/02/22 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 على  مصطفى  الطاھر على 2257765 كفـءكفـء7662011/07/16 معلم

العبور االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 على احمد على ابراھیم 2266643 كفـءكفـء7672011/07/16 معلم

المفرجیة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 على احمد على حماد 1725731 كفـءكفـء7682011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االعدادیة بقوص 2011/03/01 على حسین عثمان على 1725870 كفـءكفـء7692011/03/03 معلم

شنھور االبتدائیة 2011/07/01 على عباس ابو المجد ربیع 2242025 كفـءكفـء7702011/07/16 معلم

العبور االبتدائیة بحجازة بحري 2011/02/21 على عمران دمحم عبد القادر 1622941 كفـءكفـء7712011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/07/01 علي دمحم علي دمحم 2266887 كفـءكفـء7722011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 علي وھبي عبدالستار مصطفى 2268377 كفـءكفـء7732011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 علیاء دمحم خلیفة دمحم 2266525 كفـءكفـء7742011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 عماد  خلیل  بساده اسكندر 2234116 كفـءكفـء7752011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 عماد دمحم احمد دمحم 2257598 كفـءكفـء7762011/07/16 معلم

حاجر خزام االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 عمر  عبده دمحم سلیم 2234838 كفـءكفـء7772011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بنجع سندل 2011/07/01 عمر  دمحم حمدان  سلیمان 2267919 كفـءكفـء7782011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 عمر احمد دمحم عبد الظاھر 1738866 كفـءكفـء7792011/03/03 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 عمر حافظ عمر دمحمین 2265717 كفـءكفـء7802011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عمر حماده قاسم حسن 2293250 كفـءكفـء7812011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 عمر سعدالدین حسن أحمد 2266591 كفـءكفـء7822011/07/16 معلم
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السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/03/01 عمر سعید محمود دمحم 1726135 كفـءكفـء7832011/03/03 معلم

ابن دقیق العید االبتدائیة بقوص 2011/07/01 عمر سالمة دمحم أحمد 2266689 كفـءكفـء7842011/07/16 معلم

المنشیة االبتدائیة تعلیم اساسي بالعلیقات 2011/03/01 عمر سلیم دمحم بدرى 1725779 كفـءكفـء7852011/03/03 معلم

جزیرة مطیرة االبتدائیة تعلیم أساسي 2011/07/01 عمر عابدین دمحم شحات 2263048 كفـءكفـء7862011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االعدادیة بقوص 2011/02/21 عمر فتحى دمحم محمود 1570531 كفـءكفـء7872011/02/22 معلم

جزیرة مطیرة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/02/21 عمر قرشى على احمد 1752087 كفـءكفـء7882011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة  بنجع البرج 2011/07/01 عمرو احمد بكرى احمد 2229328 كفـءكفـء7892011/07/16 معلم

2011/07/01 جراجوس الثانویة المشتركة عمرو خیرى محمود شلقامى 2400821 كفـءكفـء7902011/07/16 معلم

السالم ریاض اطفال بالعصارة 2011/07/01 عنیات عبدالحارث دمحم طھ 2243095 كفـءكفـء7912011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 عواطف جاد الكریم سلیم حسن 1729789 كفـءكفـء7922011/03/03 معلم

نجع الشیخ صالح االبتدائیة بالخرانقة 2011/07/01 عواطف عاشور مصطفى حامد 1752127 كفـءكفـء7932011/07/16 معلم

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/03/01 عوض محمود حسن دمحم 1725929 كفـءكفـء7942011/03/03 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/03/01 عیدة شحات عبد الكریم دمحم 1746907 كفـءكفـء7952011/03/03 معلم

صالح الدین االیوبي االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 عیسى دمحم فطیم ابراھیم 2400817 كفـءكفـء7962011/07/16 معلم

ابوالقاسم االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 عیشة دمحم أحمد دمحم 2265350 كفـءكفـء7972011/07/16 معلم

الكاللسة ریاض اطفال تعلیم اساسي 2011/07/01 غادة عبادي أحمد سعدالدین 2284976 كفـءكفـء7982011/07/16 معلم

قوص الثانویة بنین 2011/07/01 غادة عبدالعزیز دمحم احمد 2226541 كفـءكفـء7992011/07/16 معلم
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الخرانقة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 غادة كمال أبوالمجد ربیع 2210976 كفـءكفـء8002011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 غادة موسى حسین محمود 2263745 كفـءكفـء8012011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 غاده حسن احمد عیت هللا 2294702 كفـءكفـء8022011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 غاده سعید عبدالباسط احمد 2395963 كفـءكفـء8032011/07/16 معلم

المقربیة اإلعدادیة 2011/02/21 غاده عبد الحلیم سید یونس 1741316 كفـءكفـء8042011/02/22 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 غاده دمحم حسن احمد 2218195 كفـءكفـء8052011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االعدادیة 2011/07/01 غاده دمحم خلیل یوسف 2401690 كفـءكفـء8062011/07/16 معلم

سیدي احمد الطواب االبتدائیة بقوص 2011/07/01 فاتن  مصطفى  دمحم احمد 2257733 كفـءكفـء8072011/07/16 معلم

العصارة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 فاتن خیرى احمد سعید 2242700 كفـءكفـء8082011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/02/21 فاتن عبده دمحم عبد الحلیم 1738542 كفـءكفـء8092011/02/22 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 فاتن دمحمالصغیر دمحم موسى 2362769 كفـءكفـء8102011/07/16 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 فاتن محمود أحمد عبدهللا 2266740 كفـءكفـء8112011/07/16 معلم

شھداء الثورة ریاض اطفال بمصنع سكر قوص 2011/07/01 فادیة محمود دمحم محمود 2287547 كفـءكفـء8122011/07/16 معلم

الكراتیة اإلعدادیة 2011/07/01 فادیة مرتضى حامد علیان 2265984 كفـءكفـء8132011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/02/21 فاطمة الزھراء عبد النبى عبد الاله دمحم 1753239 كفـءكفـء8142011/02/22 معلم

العبور االعدادیة المھنیة بجراجوس 2011/07/01 فاطمة الصادق أحمد اللیثي 2292188 كفـءكفـء8152011/07/16 معلم

الشھید عبدالباسط االبتدائیة بقوص 2011/07/01 فاطمة أمین علي سالمان 2266596 كفـءكفـء8162011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6425 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 جراجوس الثانویة المشتركة فاطمة خریشي ثابت علي 2277043 كفـءكفـء8172011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بقوص 2011/02/21 فاطمة خواص دمحم سعدالدین 1721342 كفـءكفـء8182011/02/22 معلم

العیایشا اإلعدادیة 2011/02/21 فاطمة سید علي احمد 1720393 كفـءكفـء8192011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالحمر والجعافرة 2011/07/01 فاطمة عبدالتواب دمحم عبدالظاھر 2252415 كفـءكفـء8202011/07/01 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال بحجازة قبلي 2011/07/01 فاطمة عطا دمحم طایع 2266878 كفـءكفـء8212011/07/16 معلم

الشھداء ریاض اطفال بالعلیقات 2011/07/01 فاطمة علي أحمد خلیفة 2266624 كفـءكفـء8222011/07/16 معلم

شنھور اإلعدادیة 2011/07/01 فاطمة فوزي حساني عبدالرحیم 2265991 كفـءكفـء8232011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 فاطمة كمال على محمود 1725612 كفـءكفـء8242011/02/22 معلم

حجازة قبلي اإلعدادیة 2011/07/01 فاطمة دمحم احمد یوسف 2239506 كفـءكفـء8252011/07/16 معلم

الجمالیة االعدادیة تعلیم اساسي 2011/02/21 فاطمة دمحم القاسم محمود حمید 2217663 كفـءكفـء8262011/02/22 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/02/21 فاطمة دمحم عبد السمیع دمحم 742416 كفـءكفـء8272011/02/22 معلم

الجمالیة ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمةالزھراء عبدالعزیز إبراھیم عبدالعزیز 2266030 كفـءكفـء8282011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 فاطمةالزھراء عبدالاله شوشة امبارك 2344164 كفـءكفـء8292011/07/16 معلم

الخرانقة ریاض اطفال الجدیدة 2011/07/01 فاطمھ  احمد خلیل احمد 2266659 كفـءكفـء8302011/07/16 معلم

حجازة قبلي ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ الزھراء عبدالجابر دمحم قاسم 1725455 كفـءكفـء8312011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة  بنجع البرج 2011/02/21 فاطمھ الزھراء دمحم حسن على 2226844 كفـءكفـء8322011/02/22 معلم

قوص اإلعدادیة بنات 2011/07/01 فاطمھ العزب حامد  عبادى 2227460 كفـءكفـء8332011/07/16 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ بدرى محمود  حامد 2301924 كفـءكفـء8342011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة الجدیدة الشعراني 2011/03/01 فاطمھ حراجى حسن احمد 1742164 كفـءكفـء8352011/03/03 معلم

عبدالعزیز القوصي االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/02/21 فاطمھ حسن خریش الدنقالوى 1738438 كفـءكفـء8362011/02/22 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 فاطمھ حسن عبید نمر 2395982 كفـءكفـء8372011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ سعد حسین محمود 2283788 كفـءكفـء8382011/07/16 معلم

صالح الدین االیوبي اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/07/01 فاطمھ سعدهللا احمد على 2300699 كفـءكفـء8392011/07/16 معلم

العیایشا اإلعدادیة 2011/07/01 فاطمھ عبدالحمید دمحم مدنى 2315711 كفـءكفـء8402011/07/16 معلم

الحلة االعدادیة 2011/02/21 فاطمھ عبدالھادى دمحم سعید 1741637 كفـءكفـء8412011/02/22 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 فاطمھ على  عثمان  عمر 2225870 كفـءكفـء8422011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/02/21 فاطمھ على حسانى على 1725382 كفـءكفـء8432011/02/22 معلم

االمام علي بن ابي طالب ریاض اطفال بحجازة 2011/07/01 فاطمھ على عبید دمحم 2295154 كفـءكفـء8442011/07/16 معلم

الحراجیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ على یسن الطیب 2246185 كفـءكفـء8452011/07/16 معلم

الشھید مجدي االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 فاطمھ فرید حسن دمحم 1720998 كفـءكفـء8462011/07/16 معلم

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 فاطمھ كمال دمحم الطیرى 2267682 كفـءكفـء8472011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 فاطمھ دمحم محمود سالمان 2294706 كفـءكفـء8482011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 فاطمھ دمحم محمود طھ 2262378 كفـءكفـء8492011/07/16 معلم

ابوالقاسم االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 فاطمھ محمود احمد دمحم 2293581 كفـءكفـء8502011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھداء الثانویة بنات بقوص 2011/07/01 فایزة أحمد زیان حامد 2264180 كفـءكفـء8512011/07/16 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 فایزة حجازي یوسف دمحم 2291793 كفـءكفـء8522011/07/16 معلم

نجع غالب اإلعدادیة بالمقربیة 2011/02/21 فایزة عبد اللطیف قاسم على 1725262 كفـءكفـء8532011/02/22 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2008/02/01 فایزة دمحم دمحم الصغیر 1752414 كفـءكفـء8542011/07/16 معلم

النصر االبتدائیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 فایزه احمد خلیل دمحم 1753534 كفـءكفـء8552011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 فایزه احمد دمحم احمد 2283780 كفـءكفـء8562011/07/16 معلم

االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة بحجازة 2011/07/01 فایزه دمحم منصور  مساعد 2293580 كفـءكفـء8572011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/02/21 فتحیة أحمد دمحم احمد شلبي 2228620 كفـءكفـء8582011/02/22 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 فریده كلحى احمد محمود 2257958 كفـءكفـء8592011/07/16 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 فضیلھ احمد ابراھیم سلیم 2362647 كفـءكفـء8602011/07/16 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 فھد سعید علي دمحم 2266534 كفـءكفـء8612011/07/16 معلم

صالح الدین االیوبي االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/06/01 فوزى بدرى دمحم دمحم 1753751 كفـءكفـء8622011/05/25 معلم

نجع غالب االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 فوزیھ احمد زیدان احمد 2266715 كفـءكفـء8632011/07/16 معلم

المخزن البحریة االبتدائیة 2011/07/01 قمر دمحم عمران مسعود 2329820 كفـءكفـء8642011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 كارم عبدالعظیم علي دمحم 2285233 كفـءكفـء8652011/07/16 معلم

ابوالجود االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 كاملیھ دمحم عبادى عبد المولى 2228670 كفـءكفـء8662011/07/16 معلم

التحریر االعدادیة بحجازة قبلي 2011/02/21 كرستین مكرم غالب سلیمان 1720343 كفـءكفـء8672011/02/22 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 كرم نور دمحم احمد 1752002 كفـءكفـء8682011/03/03 معلم

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/07/01 كریمة جھالن عباس دمحم 2263651 كفـءكفـء8692011/07/16 معلم

الشھید عبدالباسط االبتدائیة بقوص 2011/07/01 كریمة عاشور دندراوى ابراھیم 1746922 كفـءكفـء8702011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات ریاض اطفال بحجازة بحري 2011/02/21 كریمة عبد السمیع فاوى شحات 1747634 كفـءكفـء8712011/02/22 معلم

الكاللسة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 كریمة دمحم محمود علي 2232175 كفـءكفـء8722011/07/16 معلم

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/02/21 كریمھ حسین دمحم محمود 1747150 كفـءكفـء8732011/02/22 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 كریمھ عطیتو فرغلى محمود 2245644 كفـءكفـء8742011/07/16 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/03/01 كریمھ دمحم صالح الدین احمد عبد اللطیف 1753230 كفـءكفـء8752011/03/03 معلم

حاجر خزام االبتدائیة 2011/07/01 كساب دمحم كمال الدین  كساب فراج 2234839 كفـءكفـء8762011/07/16 معلم

شنھور اإلعدادیة 2011/07/01 كلحیة عطیتو رمضان أحمد 2266362 كفـءكفـء8772011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/03/01 كمال حجاج دمحم على 727799 كفـءكفـء8782011/03/03 معلم

ابوالجود االبتدائیة بالعیایشا 2011/02/21 كوثر دمحم عباس مكى 1752468 كفـءكفـء8792011/02/22 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/02/21 كوثر محمود احمد دمحم 2227025 كفـءكفـء8802011/02/22 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 كیرلس رفعت فؤاد إسكندر 2266389 كفـءكفـء8812011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 لبنى عبدالنبي حمزة أحمد 2228653 كفـءكفـء8822011/07/16 معلم

نجع رجب االبتدائیة بالخرانقة 2011/02/21 لوكاس راغب سیدھم اسطفانوس 1721168 كفـءكفـء8832011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/02/21 لیدیھ راغب سیدھم اسطفانوس 742450 كفـءكفـء8842011/02/22 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 لیلى جمال دمحم حمید 1738753 كفـءكفـء8852011/07/16 معلم

رفاعة بحري ریاض اطفال بحجازة قبلي 2011/07/01 لیلى سید دمحم سید 2404185 كفـءكفـء8862011/07/16 معلم

كوبري حجازة االبتدائیة 2011/02/21 لیلى فوزى دمحم الفولى 1730401 كفـءكفـء8872011/02/22 معلم

احمد عاید ریاض اطفال بالمفرجیة 2011/02/21 لیلى دمحم سعد آدم 1730505 كفـءكفـء8882011/02/22 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 لیلى دمحم سلیمان أحمد 2263778 كفـءكفـء8892011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 لیلى دمحم محمود نصر 2268367 كفـءكفـء8902011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالشعراني 2011/07/01 ماجد سعد خربوش دمحم 2266871 كفـءكفـء8912011/07/16 معلم

متولي الشعراوي االبتدائیة بحجازة بحري 2011/03/01 ماجد منیر یسا حنا 1751976 كفـءكفـء8922011/03/03 معلم

المسید ریاض اطفال الجدیدة 2011/07/01 ماجده زكریا جادهللا فام 2363069 كفـءكفـء8932011/07/16 معلم

معركة التحریراالبتدائیة بقوص 2011/03/01 مارى جرجس وھیب منتیاس 1752063 كفـءكفـء8942011/03/03 معلم

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/07/01 مارى مان ماھر عزیز مسعود 2229528 كفـءكفـء8952011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 مارى منیر  عبدالمسیح  سالمھ 2400245 كفـءكفـء8962011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/03/01 ماریا امیل زخاري شحاتھ 1752889 كفـءكفـء8972011/03/03 معلم

الشھید عبدالباسط االبتدائیة بقوص 2011/07/01 ماریا زكریا جادهللا فام 2266737 كفـءكفـء8982011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 ماریان لمعى عیاد جندى 2388665 كفـءكفـء8992011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة 2011/02/21 ماھر انس اسماعیل دمحم 732262 كفـءكفـء9002011/02/22 معلم

الجمالیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/02/21 ماھر صبرى عزیز اسطفانوس 1752205 كفـءكفـء9012011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشعراني االبتدائیة القدیمة 2011/03/01 مایسة غریب على عوض هللا 1747242 كفـءكفـء9022011/03/03 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 مبارك عبدالستار عبدالحمید موسى 2276968 كفـءكفـء9032011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 مبارك عربى رضا احمد 2234380 كفـءكفـء9042011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر ریاض اطفال بحجازة قبلي 2011/07/01 مجده عویس  مصطفى دمحم على 2401153 كفـءكفـء9052011/07/16 معلم

نجع حامد رمضان االبتدائیة تعلیم اساسي بجزیرة 
مطیرة

2010/05/13 دمحم  جوده  عیسى  عبد الرحیم 2301978 كفـءكفـء9062011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 دمحم  سعدى على  احمد 2225879 كفـءكفـء9072011/07/16 معلم

نجع محروس االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 دمحم أحمد زكي إبراھیم 2266691 كفـءكفـء9082011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم أحمد سلیم دمحم 2263705 كفـءكفـء9092011/07/16 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 دمحم أحمد سلیم مصطفى 2263055 كفـءكفـء9102011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم أحمد عبادي عیسى 2268384 كفـءكفـء9112011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/07/01 دمحم أحمد عبدالنعیم نصار 2342708 كفـءكفـء9122011/07/16 معلم

خزام اإلعدادیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم احمد دمحم ادم 2288203 كفـءكفـء9132011/07/16 معلم

متولي الشعراوي االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 دمحم أحمد دمحم جبالي 2265494 كفـءكفـء9142011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم الزین احمد سلیم 1747033 كفـءكفـء9152011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة بالعلیقات 2010/08/05 دمحم النجار شوقى ابراھیم 1720888 كفـءكفـء9162011/02/22 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بنجع سندل 2011/07/01 دمحم بخیت على  عبدالرازق 2266623 كفـءكفـء9172011/07/16 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دمحم بكري عبدالعاطي خلیل 2291800 كفـءكفـء9182011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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السالم االبتدائیة  بنجع البرج 2011/07/01 دمحم جاد الكریم عبد اللطیف محمود 1751940 كفـءكفـء9192011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 دمحم جمال على یونس 2245959 كفـءكفـء9202011/07/16 معلم

جزیرة مطیرة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسن  احمد جاد 2257761 كفـءكفـء9212011/07/16 معلم

نجع غالب االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 دمحم حسن احمد عبیدهللا 742359 كفـءكفـء9222011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بقوص 2011/07/01 دمحم حمدتھ حجاج دمحم 2283284 كفـءكفـء9232011/07/16 معلم

سواقي العتامین االبتدائیة بقوص 2011/07/01 دمحم ربیع دمحم اسماعیل 2246241 كفـءكفـء9242011/07/16 معلم

معركة التحریراالبتدائیة بقوص 2011/07/01 دمحم رمضان دمحم مصطفى 2266676 كفـءكفـء9252011/07/16 معلم

كوبري حجازة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم رمضان مصطفى طھ 2232236 كفـءكفـء9262011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/02/21 دمحم زكى دمحم موسى 1752581 كفـءفوق المتوسط9272011/02/22 معلم

الخرانقة االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 دمحم سعد محمود دمحم 1752094 كفـءكفـء9282011/03/03 معلم

جراجوس االبتدائیة 2011/02/21 دمحم سعید جاد الكریم دمحم 1753664 كفـءكفـء9292011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/07/01 دمحم سلمان أحمد عبدالكریم 2276972 كفـءكفـء9302011/07/16 معلم

الحراجیة الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم سید احمد عواد 1752135 كفـءكفـء9312011/03/03 معلم

ابوالجود االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 دمحم سید جادالرب عبدالحلیم 2266526 كفـءكفـء9322011/07/16 معلم

النیل االبتدائیة بقوص 2011/07/01 دمحم سید دمحم مصطفى 1752008 كفـءكفـء9332011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 دمحم صابر خریشي دمحم 2266419 كفـءكفـء9342011/07/16 معلم

رفاعة بحري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 دمحم صالح الطاھر على 2398748 كفـءكفـء9352011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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المؤھل 
األعلي

شنھور االبتدائیة 2011/07/01 دمحم صالح حجاج دمحم 2266956 كفـءكفـء9362011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 دمحم عبد النبى دمحم عثمان 2266147 كفـءكفـء9372011/07/16 معلم

عبدالعزیز القوصى اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 دمحم عبدالجلیل سعد دمحم 2396572 كفـءكفـء9382011/07/16 معلم

شنھور اإلعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدالسمیع القاضى حنفى 1742065 كفـءكفـء9392011/07/16 معلم

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/02/21 دمحم عبدالصبور محمود احمد 1730362 كفـءكفـء9402011/02/22 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 دمحم عبدالغني دمحم عبدالدایم 2226673 كفـءكفـء9412011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم عبدالنبى حمزه احمد 2291759 كفـءكفـء9422011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم عثمان دمحم احمد 2397104 كفـءكفـء9432011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم على راشد امام 2266102 كفـءكفـء9442011/07/16 معلم

ابوالجود االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 دمحم علي أحمد عطیتو 2265518 كفـءكفـء9452011/07/16 معلم

معركة التحریراالبتدائیة بقوص 2011/07/01 دمحم فتحي دمحم محمود 2265730 كفـءكفـء9462011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 دمحم فكري دمحم أحمد 2349759 كفـءكفـء9472011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/07/01 دمحم قاسم  دمحم مصطفى 2257758 كفـءكفـء9482011/07/16 معلم

شنھور االبتدائیة 2011/07/01 دمحم متولى سعید دمحم 2242029 كفـءكفـء9492011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 دمحم دمحم علي طایع 2266597 كفـءكفـء9502011/07/01 معلم

الشعراني االعدادیة 2011/07/01 دمحم محمود ابوالحمد عبدالاله 2239729 كفـءكفـء9512011/07/16 معلم

حجازة قبلي اإلعدادیة 2011/03/01 دمحم محمود احمد موسى 1725339 كفـءكفـء9522011/03/03 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 دمحم محمود برعى خلیل 1752192 كفـءكفـء9532011/07/16 معلم

حاجر خزام االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 دمحم محمود سعید أحمد 2264164 كفـءكفـء9542011/07/16 معلم

المقربیة اإلعدادیة 2011/03/01 دمحم محمود سید یوسف 2226711 كفـءكفـء9552011/03/03 معلم

الجمالیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 دمحم محمود عبده  احمد 2286547 كفـءكفـء9562011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 دمحم مصطفى  احمد مصطفى 2234822 كفـءكفـء9572011/07/16 معلم

العبور االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 دمحم مصطفى أحمد إبراھیم 2284620 كفـءكفـء9582011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات اإلعدادیة بحجازة بحري 2011/07/01 دمحم مصطفى دمحم احمد 2239475 كفـءكفـء9592011/07/16 معلم

الكاللسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/03/01 دمحم مصطفى دمحم العزقالنى 1725857 كفـءكفـء9602011/03/03 معلم

السالم االبتدائیة  بنجع البرج 2011/07/01 دمحم نادر إسماعیل دمحم 2276302 كفـءكفـء9612011/07/16 معلم

حجازة بحري االبتدائیة 2011/07/01 دمحمى عبدالموجود دمحم احمد 2246158 كفـءكفـء9622011/07/16 معلم

حجازة قبلي اإلعدادیة 2011/07/01 محمود إبراھیم خلیفة أحمد 2262922 كفـءكفـء9632011/07/16 معلم

حجازة بحري اإلعدادیة 2011/07/01 محمود أبكر محمود أحمد 2284542 كفـءكفـء9642011/07/16 معلم

العویضاب االبتدائیة بخزام 2011/07/01 محمود ابوضیف على  عطاهللا 2225758 كفـءكفـء9652011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/07/01 محمود أحمد محمود عبدهللا 2225997 كفـءكفـء9662011/07/16 معلم

نجع الشبیرات االبتدائیة بجراجوس 2011/03/01 محمود بحر حسان احمد 1721279 كفـءكفـء9672011/03/03 معلم

الحجیرات االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 محمود تمساح  عطا سید 2266669 كفـءكفـء9682011/07/16 معلم

العیایشا اإلعدایة الجدیدة 2011/07/01 محمود جادالمولى إسماعیل دمحم 2287969 كفـءكفـء9692011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 محمود جمال أحمد سلیمان 2349686 كفـءكفـء9702011/07/16 معلم

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/07/01 محمود حامد مصطفى علي 2263642 كفـءكفـء9712011/07/16 معلم

رفاعة بحري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 محمود رضوان موسى رضوان 1753575 كفـءكفـء9722011/02/22 معلم

العبور االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 محمود سعید علي احمد 1725644 كفـءكفـء9732011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/03/01 محمود سالمھ محمود احمد 2226774 كفـءكفـء9742011/03/03 معلم

المقربیة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 محمود سید جادهللا یوسف 2245938 كفـءكفـء9752011/07/16 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 محمود صابر سعید دمحم 2340623 كفـءكفـء9762011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 محمود عبد القادر امین احمد 1753952 كفـءكفـء9772011/07/16 معلم

نجع غالب االبتدائیة بالمقربیة 2011/03/01 محمود عبدالعاطى دمحم خلیل 1725659 كفـءكفـء9782011/03/03 معلم

النصر االبتدائیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 محمود عبدالفتاح حامد عبدالكریم 2266554 كفـءكفـء9792011/07/16 معلم

العبور االعدادیة بحجازة بحري 2011/07/01 محمود عبدالقادر امین یسن 1726045 كفـءكفـء9802011/07/16 معلم

صالح الدین االیوبي االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 محمود عبدالقادر مرتضى الصغیر 2400771 كفـءكفـء9812011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/02/21 محمود على ابوزید على 1720669 كفـءكفـء9822011/02/22 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 محمود على عبدالعزیز على 2257775 كفـءكفـء9832011/07/16 معلم

المقربیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 محمود عمر عبید یوسف 2266692 كفـءكفـء9842011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 محمود فوزي رشیدي احمد 2397641 كفـءكفـء9852011/07/16 معلم

العقب اإلعدادیة 2011/07/01 محمود كلحى عبادى  على 2225766 كفـءكفـء9862011/07/16 معلم
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحلة االبتدائیة 2010/01/02 محمود دمحم احمد دمحم 1753881 كفـءكفـء9872011/02/22 معلم

المفرجیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 محمود دمحم حمید احمد 2225767 كفـءكفـء9882011/07/16 معلم

النصر اإلعدادیة بجزیرة مطیرة 2011/02/21 محمود دمحم رشیدى مرجان 1753436 كفـءكفـء9892011/02/22 معلم

العیایشا االبتدائیة 2011/07/01 محمود دمحم سلیمان دمحم 2285900 كفـءكفـء9902011/07/16 معلم

نجع رجب االبتدائیة بالخرانقة 2011/07/01 محمود دمحم عبدالرازق فرح 2266867 كفـءكفـء9912011/07/16 معلم

رفاعة بحري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 محمود دمحم عبدالمجید أحمد 2265538 كفـءكفـء9922011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود دمحم على دمحم 2283810 كفـءكفـء9932011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/03/01 محمود دمحم مبروك احمد 1725794 كفـءكفـء9942011/03/03 معلم

الحراجیة الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود نبیل حافظ احمد 2230868 كفـءكفـء9952011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2010/05/10 مختار عبدهللا بغدادي دمحم 2263079 كفـءكفـء9962011/07/16 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 مدیحة أحمد خلیل دمحم 2266521 كفـءكفـء9972011/07/16 معلم

ابوالجود االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 مدیحة علي عثمان علي 1741784 كفـءكفـء9982011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 مرثا شنودة جبرة شنودة 2266427 كفـءكفـء9992011/07/16 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/03/01 مرزوق احمد بخیت دمحم 739410 كفـءكفـء10002011/03/03 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مرفت احمد الجالنى احمد 2243475 كفـءكفـء10012011/07/16 معلم

العیایشا االبتدائیة 2011/07/01 مرفت حجاج احمد بغدادى 2362203 كفـءكفـء10022011/07/16 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 مرفت رزق هللا بسطا جرجس 2256147 كفـءكفـء10032011/07/16 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 مروا ابوالمجد دمحم علیان 2266570 كفـءكفـء10042011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 مروة حجاج مصطفى محمود 2387837 كفـءكفـء10052011/07/16 معلم

كوبري حجازة االبتدائیة 2011/07/01 مروة خیري مطرود علي 2232186 كفـءكفـء10062011/07/16 معلم

الكراتیة اإلعدادیة 2011/02/21 مروة سمیر عبد السمیع مسعود 1720972 كفـءكفـء10072011/02/22 معلم

كوبري حجازة ریاض اطفال 2011/07/01 مروة عاشور خمیس أحمد 2265761 كفـءكفـء10082011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 مروة عبادى سلیمان دمحم 1729330 كفـءكفـء10092011/02/22 معلم

النصر اإلعدادیة بنات بقوص 2011/07/01 مروة دمحم صبرى عبدالفتاح احمد 2267615 كفـءكفـء10102011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 مروه عبد العظیم دمحم  على 2227911 كفـءكفـء10112011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 مروه كمال دمحم محمود 2362248 كفـءكفـء10122011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 مروه دمحم موسى احمد 2266559 كفـءكفـء10132011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 مروه مرتضى  حسن على 2301991 كفـءكفـء10142011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 مریم أمین أحمد إبراھیم 2266864 كفـءكفـء10152011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/02/21 مریم عبد المعطى حلمى یسن 1753294 كفـءكفـء10162011/02/22 معلم

العصارة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 مسعود احمد حسن رفاعى 2286556 كفـءكفـء10172011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/01/05 مصطفى ابوالقاسم دمحم بخیت 2285231 كفـءكفـء10182011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االعدادیة 2011/07/01 مصطفى احمد عبدالعاطى عبدهللا 2397100 كفـءكفـء10192011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/02/21 مصطفى عایش دمحم حامد 1752161 كفـءكفـء10202011/02/22 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العبور االبتدائیة بكوم سخین 2011/07/01 مصطفى عبد العزیز مصطفى على 1753526 كفـءكفـء10212011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى عبدالجبار بربرى احمد 1725643 كفـءكفـء10222011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 مصطفى عبدالغنى دمحم الدمیرى 2361755 كفـءكفـء10232011/07/16 معلم

الحراجیة الثانویة المشتركة 2011/03/01 مصطفى دمحم اسماعیل سلیمان 1724539 كفـءكفـء10242011/03/01 معلم

العبور االعدادیة بنین بجراجوس 2011/07/01 مكي جادالكریم غزالي بدري 2266735 كفـءكفـء10252011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/03/01 ممدوح حسین جبریین حسن 1725803 كفـءكفـء10262011/03/03 معلم

النصر االبتدائیة بجزیرة مطیرة 2011/03/01 ممدوح سالم احمد دمحم 1730352 كفـءكفـء10272011/03/03 معلم

العیایشا االبتدائیة 2011/02/21 منار محمود اسماعیل على 1730366 كفـءكفـء10282011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالحمر والجعافرة 2011/03/01 منال النوبى الصافى محمود 1747212 كفـءكفـء10292011/03/03 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 منال حجاج یونس بغدادي 1746597 كفـءكفـء10302011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 منال عبدالمنطلب دیاب دمحم 2258444 كفـءكفـء10312011/07/16 معلم

شنھور االبتدائیة 2011/03/01 منال محمود احمد عبدهللا 2230178 كفـءكفـء10322011/03/03 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/07/01 منال منیر یسا حنا 2362473 كفـءكفـء10332011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 منتصر دمحم احمد دمحم 2234328 كفـءكفـء10342011/07/16 معلم

الحلة االعدادیة 2011/07/01 منتصر دمحم زكى احمد 2225760 كفـءكفـء10352011/07/16 معلم

المقربیة اإلعدادیة 2011/07/01 منصورة رزق دمحم رزق 2228785 كفـءكفـء10362011/07/16 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 منصورة سید دمحم عبدالعظیم 2266759 كفـءكفـء10372011/07/16 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 منى  على  محمود  احمد 2301994 كفـءكفـء10382011/07/16 معلم

سیدي احمد الطواب االبتدائیة بقوص 2011/02/21 منى ابراھیم خلیل على 1742141 كفـءكفـء10392011/02/22 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 منى احمد عبد القوى احمد 1746217 كفـءكفـء10402011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 منى احمد عبدالراضى احمد 2395697 كفـءكفـء10412011/07/16 معلم

العقب االبتدائیة 2011/07/01 منى احمد دمحم بربرى 2229594 كفـءكفـء10422011/07/16 معلم

العبور االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 منى بدرى حسانى حسین 2266733 كفـءكفـء10432011/07/16 معلم

النصر اإلعدادیة بنات بقوص 2011/07/01 منى بشیر احمد عبیدهللا 2303907 كفـءكفـء10442011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 منى ثابت عبید دمحم 1724567 كفـءكفـء10452011/02/22 معلم

النصر االبتدائیة بجزیرة مطیرة 2011/07/01 منى جابر دمحم على 1809898 كفـءكفـء10462011/07/16 معلم

العقب االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 منى جاد الرب دمحم على 2221438 كفـءكفـء10472011/07/16 معلم

نجع البرج اإلعدادیة بالمقربیة 2011/02/21 منى جادهللا  عبدالراضى  مسعود 2227599 كفـءكفـء10482011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 منى جمال دمحم حسن 2266582 كفـءكفـء10492011/07/16 معلم

الخرانقة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 منى حسان علي عرابي 2262919 كفـءكفـء10502011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة بالعلیقات 2011/02/21 منى حسین حسن علي 1752455 كفـءكفـء10512011/02/22 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة 2011/07/01 منى حلمي عرمان أحمد 2226864 كفـءكفـء10522011/07/16 معلم

المسید اإلعدادیة 2011/07/01 منى حمتو دمحم جاد 2284646 كفـءكفـء10532011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2011/03/01 منى خلیفھ ھابش جعیدى 2235982 كفـءكفـء10542011/03/03 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 منى ربیع عبدالعزیز أحمد 2264157 كفـءكفـء10552011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/03/01 منى زكریا جاد هللا فام 1752845 كفـءكفـء10562011/03/03 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 منى سعد سعدني أحمد 2275106 كفـءكفـء10572011/07/16 معلم

نجع غالب االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 منى سعد علیان دمحم 2294704 كفـءكفـء10582011/07/16 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 منى سعید صالح عبد الكریم 2267601 كفـءكفـء10592011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االبتدائیة بقوص 2011/03/01 منى سالمة دمحم احمد 1730303 كفـءكفـء10602011/03/03 معلم

الشعراني االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 منى سمیر بكیر عبادى 2266786 كفـءكفـء10612011/07/16 معلم

االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة بحجازة 2011/07/01 منى سید دمحم عثمان 2293582 كفـءكفـء10622011/07/16 معلم

رفاعة بحري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 منى عبدالستار عبدهللا احمد 2362259 كفـءكفـء10632011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالشعراني 2011/07/01 منى عبدالفتاح دمحم علي 2340628 كفـءكفـء10642011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 منى عبدالمنطلب دمحم أحمد 2268332 كفـءكفـء10652011/07/16 معلم

ابوالجود االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 منى عبدالوھاب أحمد مرعي 2265196 كفـءكفـء10662011/07/16 معلم

نجع معوض االبتدائیة تعلیم اساسي بالعلیقات 2011/02/21 منى عبدة دمحم سعید 1753588 كفـءكفـء10672011/02/22 معلم

شھداء الثورة االبتدائیة بمصنع سكر قوص 2011/07/01 منى على اسماعیل  عبدهللا 2283799 كفـءكفـء10682011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة الجدیدة الشعراني 2011/07/01 منى فوزي دمحم علي 2288348 كفـءكفـء10692011/07/16 معلم

النیل االبتدائیة بقوص 2011/03/01 منى دمحم حسن احمد 1751921 كفـءكفـء10702011/03/03 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 منى دمحم خلیفھ الصادق 2283538 كفـءكفـء10712011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

سواقي العتامین االبتدائیة بقوص 2011/02/21 منى دمحم مصطفى دمحم 1724480 كفـءكفـء10722011/02/22 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/07/01 منى دمحم موسى دمحم 2225482 كفـءكفـء10732011/07/16 معلم

العیایشا االبتدائیة 2011/07/01 منى دمحم نوبى حامد 2362894 كفـءكفـء10742011/07/16 معلم

عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 منى دمحمرضا أحمد علي سعید 2276978 كفـءكفـء10752011/07/16 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 منى محمود احمد اسماعیل 2362477 كفـءكفـء10762011/07/16 معلم

البھاء زھیر االعدادیة بقوص 2011/07/01 منى محمود حامد احمد 2333439 كفـءكفـء10772011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 منى محمود عبد العزیز احمد 2301985 كفـءكفـء10782011/07/16 معلم

نجع السواقي اإلعدادیة بالعلیقات 2011/07/01 منى مفدي ربیع محمود 2266018 كفـءكفـء10792011/07/16 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 مني سید العبد حامد 2397909 كفـءكفـء10802011/07/16 معلم

الجمالیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 مھا أحمد إبراھیم أحمد 2288343 كفـءكفـء10812011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 موسى عبدالفتاح ابراھیم  احمد 2225878 كفـءكفـء10822011/07/16 معلم

العبور االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 میسرة دمحم ابراھیم محمود 1627423 كفـءكفـء10832011/07/16 معلم

2011/07/01 جراجوس الثانویة المشتركة میالد رسمي عطیتو اندراوس 2265896 كفـءكفـء10842011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالشعراني 2011/02/21 ناجح الناصرى مسعد ابراھیم 1720780 كفـءكفـء10852011/02/22 معلم

خزام اإلعدادیة الجدیدة 2011/06/01 نادیة احمد صادق حسن 1752563 كفـءكفـء10862011/05/25 معلم

السالم االبتدائیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/07/01 نادیة علي دمحم أحمد 2256937 كفـءكفـء10872011/07/16 معلم

السالم ریاض اطفال بجراجوس 2011/07/01 نادیة دمحم علي فرغل 2266523 كفـءكفـء10882011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 نادیة محمود دمحم إبراھیم 2266423 كفـءكفـء10892011/07/16 معلم

شنھور اإلعدادیة 2011/02/21 نادیة یوسف عبد الاله عبید 1752103 كفـءكفـء10902011/02/22 معلم

السالم ریاض اطفال بالكراتیة 2011/07/01 نادیھ سید عبدهللا ابراھیم 2266540 كفـءكفـء10912011/07/16 معلم

حجازة بحري اإلعدادیة 2011/07/01 ناصر دمحم خلیفة السادق 1752318 كفـءكفـء10922011/07/16 معلم

نجع غالب االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 ناھد ابو بكر مصطفى حشاش 1752048 كفـءكفـء10932011/07/01 معلم

الكراتیة اإلعدادیة 2011/07/01 ناھد احمد عوض جاد الرب 2362464 كفـءكفـء10942011/07/16 معلم

المخزن البحریة االبتدائیة 2011/07/01 ناھد سعید دمحم حسانین 2329798 كفـءكفـء10952011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 ناھد سعید دمحم سید 2265480 كفـءكفـء10962011/07/16 معلم

خالد بن الولید الثانویة بحجازة قبلي 2011/07/01 نبیل حسین عبادي جادالكریم 2266359 كفـءكفـء10972011/07/16 معلم

نجع حامد رمضان اإلعدادیة تعلیم أساسي بجزیرة 
مطیرة

2011/07/01 نبیل رمضان رشیدى عبدالرحیم 2246856 كفـءكفـء10982011/07/16 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/03/01 نبیلة سید دمحم دمحم 1753124 كفـءكفـء10992011/03/03 معلم

الشعراني االعدادیة 2011/07/01 نبیلھ عبدالنظیر باكیر عبادى 2285081 كفـءكفـء11002011/07/16 معلم

السادات االعدادیة بخزام 2011/02/21 نبیلھ ھاشم عبد هللا احمد 1725615 كفـءكفـء11012011/02/22 معلم

الشھداء ریاض اطفال بالعلیقات 2011/07/01 نجاة حامد دمحم أحمد 2266614 كفـءكفـء11022011/07/16 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 نجاة دمحم سعید إبراھیم 2224833 كفـءكفـء11032011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 نجاح  حسانى  احمد  على 2283286 كفـءكفـء11042011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نجاح  على  احمد سید احمد 2234824 كفـءكفـء11052011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

المنشیة االبتدائیة تعلیم اساسي بالعلیقات 2011/07/01 نجاح الصغیر عبدالعظیم علي 2266599 كفـءكفـء11062011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 نجاح عبد الدایم موسى احمد 1752509 كفـءكفـء11072011/07/16 معلم

الحجیرات ریاض اطفال بحجازة بحري 2011/03/01 نجاح عبد العاطى دمحم نور 1730287 كفـءكفـء11082011/03/03 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 نجاح على سعید عثمان 2257759 كفـءكفـء11092011/07/16 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 نجاح دمحم أحمد دمحم 2266401 كفـءكفـء11102011/07/16 معلم

الشھداء ریاض اطفال بالعلیقات 2011/03/01 نجاح دمحم محمود احمد 1726465 كفـءكفـء11112011/03/03 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 نجار عرابي علي أحمد 2263042 كفـءكفـء11122011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة  بنجع البرج 2011/07/01 نجاه محمود منصور بخیت 2266765 كفـءكفـء11132011/07/16 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 نجالء  دمحم قناوى  احمد 2266755 كفـءكفـء11142011/07/16 معلم

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/02/21 نجالء على دمحم حسن 1753661 كفـءكفـء11152011/02/22 معلم

شنھور اإلعدادیة 2011/07/01 نجالء فتحي حجاج عبدهللا 2266327 كفـءكفـء11162011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالشعراني 2011/07/01 نجالء فوزي دمحم سید 2340626 كفـءكفـء11172011/07/16 معلم

المفرجیة ریاض اطفال تعلیم اساسي 2011/07/01 نجالء دمحم احمد دمحم 2243200 كفـءكفـء11182011/07/16 معلم

النیل االبتدائیة بقوص 2011/02/21 نجالء دمحم حساني عبد الاله 1725938 كفـءكفـء11192011/02/22 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 نجالء دمحم علي عبدالحكیم 2340311 كفـءكفـء11202011/07/16 معلم

الشعراني االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 نجالء دمحم كامل ابراھیم 2283778 كفـءكفـء11212011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نجالء محمود حسن احمد 2293400 كفـءكفـء11222011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 نجوى ابراھیم دمحم خلیل 2293265 كفـءكفـء11232011/07/16 معلم

نجع العواري االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 نجوى امین احمد ھاشم 1729467 كفـءكفـء11242011/02/22 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 نجوى سعید عبدالوھاب على 2362151 كفـءكفـء11252011/07/16 معلم

مصنع السكر االبتدائیة بقوص 2011/02/21 نجوى عبد الستار شوقي ابراھیم 1725842 كفـءكفـء11262011/02/22 معلم

نجع العویضات ریاض اطفال بقوص 2011/07/01 نجوى عبد المطلب دیاب دمحم 1741150 كفـءكفـء11272011/07/16 معلم

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/07/01 نجوى كامل علي عیسى 2267758 كفـءكفـء11282011/07/16 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 نجوى دمحم خلیفة حزین 2285046 كفـءكفـء11292011/07/16 معلم

الشیخ ابوبكر االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 نجیھ كامل على عیسى 2225763 كفـءكفـء11302011/07/16 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 ندا أحمد عبدالوھاب دمحم 2265221 كفـءكفـء11312011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االعدادیة 2011/07/01 ندا فرید القاضى حسن 2293039 كفـءكفـء11322011/07/16 معلم

معركة التحریراالبتدائیة بقوص 2011/02/21 ندا دمحم محمود على 1752408 كفـءكفـء11332011/02/22 معلم

الخرانقة ریاض اطفال الجدیدة 2011/07/01 ندوه سعدالدین  دمحم دمحم 2266662 كفـءكفـء11342011/07/16 معلم

السالم ریاض اطفال بجراجوس 2011/07/01 ندى حناوي حفني دمحم 2266880 كفـءكفـء11352011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 نسرین  ابوالنجا ابوزید دمحم 2399088 كفـءكفـء11362011/07/16 معلم

شركة السكر اإلعدادیة بقوص 2011/02/22 نسرین دمحم عبید صالح 1729370 كفـءكفـء11372011/02/22 معلم

المخزن البحریة االبتدائیة 2011/07/01 نسمھ فراج عباس احمد 2225765 كفـءكفـء11382011/07/16 معلم

البھاء زھیر االعدادیة بقوص 2011/07/01 نسمھ دمحم صدیق خلیل 2293040 كفـءكفـء11392011/07/16 معلم
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السادات االبتدائیة بشنھور 2011/02/21 نصر ابراھیم دمحم ابراھیم 1724619 كفـءكفـء11402011/02/22 معلم

العیایشا االبتدائیة 2011/02/21 نعمات احمد ابوالمجد موسى 1725220 كفـءكفـء11412011/02/22 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/02/21 نعمات الصغیر ھوارى على 1738789 كفـءكفـء11422011/02/22 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نعمات جمعھ دمحم احمد 2266777 كفـءكفـء11432011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/07/01 نعمات دمحم ابراھیم على 2286398 كفـءكفـء11442011/07/16 معلم

عباسة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 نعمة إبراھیم محمود دمحم 2266330 كفـءكفـء11452011/07/16 معلم

النصر اإلعدادیة بنات بقوص 2011/07/01 نعمة حامد حسین عبدهللا 2266347 كفـءكفـء11462011/07/16 معلم

الخرانقة االعدادیة القدیمة 2011/07/01 نعمھ احمد على مدنى 2239492 كفـءكفـء11472011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة ریاض اطفال 2011/07/01 نعیمھ صابر حسانى احمد 1729715 كفـءكفـء11482011/07/16 معلم

حجازة قبلي الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 نفیسة حساني ربیع دمحم 2397113 كفـءكفـء11492011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 نفیسة محمود دمحم خلیل 2263798 كفـءكفـء11502011/07/16 معلم

الحلة االبتدائیة 2011/07/01 نھا صبرى محمود یسن 2266547 كفـءكفـء11512011/07/16 معلم

العبور االعدادیة المھنیة بجراجوس 2011/07/01 نھاد احمد عبدهللا دمحم 2397575 كفـءكفـء11522011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات ریاض اطفال بحجازة بحري 2011/07/01 نھاد دمحم حسانى دمحم 2341799 كفـءكفـء11532011/07/16 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/02/21 نھى ابو الجود حامد احمد 1729861 كفـءكفـء11542011/02/22 معلم

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/07/01 نھى خیر الطواب أحمد 2263647 كفـءكفـء11552011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 نھى صابر عباس خلیل 2362787 كفـءكفـء11562011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6445 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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نجع حامد رمضان االبتدائیة تعلیم اساسي بجزیرة 
مطیرة

2011/07/01 نھى كمال العبد سید 2266535 كفـءكفـء11572011/07/16 معلم

ابن دقیق العید االعدادیة بقوص 2008/10/01 نھى دمحم ابو الوفا احمد محمود 741295 كفـءكفـء11582011/03/03 معلم

ابوالعالء المعري االبتدائیة 2011/07/01 نھى دمحم أحمد جادهللا 2342699 كفـءكفـء11592011/07/16 معلم

التحریر االعدادیة بالحراجیة 2011/02/21 نھى دمحم عبد الحمید محمود 1746179 كفـءكفـء11602011/02/22 معلم

معركة التحریر ریاض اطفال بقوص 2011/03/01 نھى محمود دمحم حمید 1741112 كفـءكفـء11612011/03/03 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/02/21 نھى یوسف عقل احمد 2227914 كفـءكفـء11622011/02/22 معلم

نجع السواقي االبتدائیة بالعلیقات 2011/03/01 نوارة عبد الراضي یس حامد 1730042 كفـءكفـء11632011/03/03 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 نوال محمود علي محمود 2284040 كفـءكفـء11642011/07/16 معلم

العبور االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 نوبیھ ابرھیم الدیب محمود 2266651 كفـءكفـء11652011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نورا  دمحم الصغیر بغدادى  احمد 2286479 كفـءكفـء11662011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 نورا أبوالسعود الصغیر علي 2349639 كفـءكفـء11672011/07/16 معلم

السالم االعدادیة تعلیم اساسي بحجازة بحري 2011/02/21 نورا سید على سید 1752097 كفـءكفـء11682011/02/22 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/03/01 نورة مبارك دمحم علي 1729539 كفـءكفـء11692011/03/03 معلم

نجع غالب اإلعدادیة بالمقربیة 2011/07/01 نوره عبدالراضي أحمد بغدادي 2210962 كفـءكفـء11702011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 نوره عبدالقادر خلیل  عبدالصادق 2257718 كفـءكفـء11712011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنات 2009/01/16 نیفین نادر اسحق عطیھ 2388649 كفـءكفـء11722011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالحمر والجعافرة 2011/03/01 ھاجر دمحم إبراھیم عبدهللا 2226080 كفـءكفـء11732011/03/03 معلم
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المقارین االبتدائیة 2011/07/01 ھاجر دمحم محمود عبد المقصود 2362641 كفـءكفـء11742011/07/16 معلم

نجع محروس االبتدائیة بالمقربیة 2011/07/01 ھاشم الطواب غزالى دمحم 2257772 كفـءكفـء11752011/07/16 معلم

نجع رجب االبتدائیة بالخرانقة 2011/07/01 ھالة حساني محمود دمحم 2271021 كفـءكفـء11762011/07/16 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/03/01 ھالة خلیفة سید یوسف 1742140 كفـءكفـء11772011/03/03 معلم

التحریر االعدادیة بالحراجیة 2011/02/21 ھالة عبد اللطیف دمحم عجالن 1738775 كفـءكفـء11782011/02/22 معلم

سیدي احمد الطواب االبتدائیة بقوص 2011/07/01 ھالة عبدالسالم عبدهللا أحمد 2292905 كفـءكفـء11792011/07/16 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 ھالة عبدالفتاح شیخون موسى 2266567 كفـءكفـء11802011/07/16 معلم

وحدة الحراجیة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/21 ھالة دمحم مصطفى احمد 1742097 كفـءكفـء11812011/02/22 معلم

حاجر خزام االبتدائیة 2011/07/01 ھالة محمود دمحم كراع 2266520 كفـءكفـء11822011/07/16 معلم

الجمالیة االعدادیة 2011/07/01 ھالة مصطفى عطا مصطفى 2267760 كفـءكفـء11832011/07/16 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/02/21 ھالھ رسمى فرح اسطفانوس 1753249 كفـءكفـء11842011/02/22 معلم

المقارین االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ عویس على  دمحم 2362644 كفـءكفـء11852011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ھالھ دمحم احمد یوسف 2291723 كفـءكفـء11862011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة  بنجع البرج 2011/02/21 ھالھ موسى امبابي عبد الرحمن 1752178 كفـءكفـء11872011/02/22 معلم

نجع رجب االبتدائیة بالخرانقة 2011/07/01 ھالھ یوسف احمد جاد 2283100 كفـءكفـء11882011/07/16 معلم

الشھداء الثانویة بنات بقوص 2011/02/21 ھانى كمال دمحم حجاج 1729687 كفـءكفـء11892011/02/21 معلم

نجع محروس االبتدائیة بالمقربیة 2011/02/21 ھانى دمحم القوصى حسانى 1762036 كفـءكفـء11902011/02/22 معلم
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البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 ھبة أحمد بكري بدري 2266574 كفـءكفـء11912011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 ھبة الحسین كامل حافظ 2265708 كفـءكفـء11922011/07/16 معلم

المفرجیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/02/21 ھبة توفیق علي محمود 1721247 كفـءكفـء11932011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال بالحمر والجعافرة 2011/03/01 ھبة جاد ابراھیم على 1738690 كفـءكفـء11942011/03/03 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 ھبة ربیع دمحمنور أحمد 2277000 كفـءكفـء11952011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/03/01 ھبة سلیمان حسن عبد هللا 1725675 كفـءكفـء11962011/03/03 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 ھبة سید بشیر عبادي 2266583 كفـءكفـء11972011/07/16 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 ھبة صابر عبدالباسط عبدالمعطي 2287519 كفـءكفـء11982011/07/16 معلم

جراجوس اإلعدادیة بنات 2011/02/21 ھبة عباس محمود دمحم 1721079 كفـءكفـء11992011/02/22 معلم

ابن دقیق العید االبتدائیة بقوص 2011/07/01 ھبة عبدالمفدي جمعة دیاب 2265238 كفـءكفـء12002011/07/16 معلم

الكتایتة ریاض اطفال بجراجوس 2011/07/01 ھبة عزب أحمد الطیري 2266721 كفـءكفـء12012011/07/16 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 ھبة دمحم الطاھر عبدالرحمن 2276939 كفـءكفـء12022011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة بالعلیقات 2011/07/01 ھبة محي زكي إبراھیم 2266628 كفـءكفـء12032011/07/16 معلم

الخرانقة االعدادیة الجدیدة 2008/12/03 ھبھ احمد حمادة صالح 2239545 كفـءكفـء12042011/07/16 معلم

سیدي احمد الطواب االبتدائیة بقوص 2011/07/01 ھبھ احمد دمحم احمد 2341805 كفـءكفـء12052011/07/16 معلم

المعرى االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عبدالراضى یوسف حامد 2256150 كفـءكفـء12062011/07/16 معلم

نجع الیمني االبتدائیة بالشعراني 2011/07/01 ھبھ عبدالرحیم عبدالعاطى دمحم 2246239 كفـءكفـء12072011/07/16 معلم
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حاجر خزام االبتدائیة 2011/02/21 ھبھ عبدالنبى دمحم مرسى 1720634 كفـءكفـء12082011/02/22 معلم

البخایتة االبتدائیة بالجمالیة 2011/07/01 ھبھ عنتر احمد دمحم 1729628 كفـءكفـء12092011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات االبتدائیة بحجازة بحري 2011/07/01 ھبھ كمال دمحم شحات 2341803 كفـءكفـء12102011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 ھبھ دمحم احمد یوسف 2402373 كفـءكفـء12112011/07/16 معلم

قوص الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ھبھ نورالدین احمد عبدالمعطى 2399081 كفـءكفـء12122011/07/16 معلم

الحراجیة الثانویة المشتركة 2011/02/21 ھدى ابراھیم جاد الرب سلیمان 1741604 كفـءكفـء12132011/02/22 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 ھدى إبراھیم موسى عبدالمنعم 2266402 كفـءكفـء12142011/07/16 معلم

العلیقات االبتدائیة 2010/12/15 ھدى بغدادى دمحم رشوان 1724591 كفـءكفـء12152011/03/03 معلم

عباسة اإلعدادیة تعلیم أساسي 2011/07/01 ھدى حمدي كمال أحمد 2266014 كفـءكفـء12162011/07/16 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/02/21 ھدى عبد العزیز جاد احمد 1725358 كفـءكفـء12172011/02/22 معلم

االمام علي بن ابي طالب االبتدائیة بحجازة 2011/02/21 ھدى عبد الالھى امین دمحم 1742104 كفـءكفـء12182011/02/22 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 ھدى عبدالاله أحمد حسن 2292202 كفـءكفـء12192011/07/16 معلم

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 ھدى عبداللطیف خریشي دمحم 2267753 كفـءكفـء12202011/07/16 معلم

العیایشا اإلعدادیة 2011/07/01 ھدى عبدهللا بكرى عبدهللا 2386080 كفـءكفـء12212011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 ھدى عبدالنعیم دمحم عبدالظاھر 2226834 كفـءكفـء12222011/07/01 معلم

حاجر خزام االبتدائیة 2011/07/01 ھدى عطاهللا دمحم محمود 2266954 كفـءكفـء12232011/07/16 معلم

الجمالیة االعدادیة 2011/07/01 ھدى على احمد على 2289398 كفـءكفـء12242011/07/16 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوبكر الصدیق االبتدائیة الجدیدة الشعراني 2011/07/01 ھدى فؤاد دمحم حسن 2328743 كفـءكفـء12252011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االعدادیة 2011/07/01 ھدى دمحم إبراھیم عبدهللا 2265888 كفـءكفـء12262011/07/16 معلم

الشھید مجدي االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 ھدى یونس محمود علي 2275040 كفـءكفـء12272011/07/16 معلم

الكاللسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 ھدیھ  سلیمان شرقاوى منصور 2225732 كفـءكفـء12282011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االعدادیة 2011/07/01 ھناء إبراھیم عبید إبراھیم 2266022 كفـءكفـء12292011/07/16 معلم

احمد عاید االبتدائیة بالمفرجیة 2011/07/01 ھناء أحمد خیر حسین 2263657 كفـءكفـء12302011/07/16 معلم

الشیخ ابوبكر االبتدائیة بالعیایشا 2011/07/01 ھناء جاد الرب احمد عبدالرحمان 2266958 كفـءكفـء12312011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنین 2011/07/01 ھناء حجاج عباس على 2289347 كفـءكفـء12322011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب ریاض اطفال بالحمر والجعافرة 2011/07/01 ھناء عبدالباسط محمود  صالح 2229946 كفـءكفـء12332011/07/16 معلم

الجمالیة االعدادیة 2011/07/01 ھناء عبدهللا دمحم محمود 2252501 كفـءكفـء12342011/07/16 معلم

فاطمة الزھراء االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 ھناء عبدالوھاب جیالني عبادي 2266757 كفـءكفـء12352011/07/16 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 ھناء فكرى زیدان احمد 2283611 كفـءكفـء12362011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االبتدائیة بنجع سندل 2011/07/01 ھناء كامل محمود دمحم 2266607 كفـءكفـء12372011/07/16 معلم

الشھداء الثانویة بنات بقوص 2011/02/21 ھناء دمحم ابراھیم محمود 1729831 كفـءكفـء12382011/02/22 معلم

المفرجیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 ھناء دمحم أحمد سید 2266738 كفـءكفـء12392011/07/16 معلم

العویضاب االبتدائیة بخزام 2011/07/01 ھناء دمحم احمد دمحم 2225735 كفـءكفـء12402011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري ریاض اطفال 2011/07/01 ھناء دمحم عطا یاسین 2266029 كفـءكفـء12412011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/03/01 ھناء دمحم مرتضى فرغلي 1729686 كفـءكفـء12422011/03/03 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 ھناء محمود دمحم عوض هللا 2232994 كفـءكفـء12432011/02/22 معلم

الخرانقة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 ھناء ودیع خلیل كراس 2288357 كفـءكفـء12442011/07/16 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 ھناء یوسف احمد دمحم 1725996 كفـءكفـء12452011/07/16 معلم

حجازة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 ھند احمد عبدالعاطى عبدهللا 2283803 كفـءكفـء12462011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 ھند النوبي دمحم حمید 2263035 كفـءكفـء12472011/07/16 معلم

سواقي العتامین االبتدائیة بقوص 2011/02/21 ھند عبدالجواد دمحم عبدالظاھر 1730074 كفـءكفـء12482011/02/22 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 ھند دمحم عبدهللا سعید 2340622 كفـءكفـء12492011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة بالعلیقات 2011/02/21 ھنیة احمد على احمد 1720664 كفـءكفـء12502011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة بالكراتیة 2011/07/01 ھنیھ بشارى بدوى حسن 2363932 كفـءكفـء12512011/07/16 معلم

الجمالیة االعدادیة 2011/07/01 ھویدا عبدالفتاح كمال عبدالمطلب 2266578 كفـءكفـء12522011/07/16 معلم

قوص الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 ھویدا علي دمحم أبوزید 2265714 كفـءكفـء12532011/07/16 معلم

المخزن القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 ھویدا دمحم ادم عبدالعاطى 2266655 كفـءكفـء12542011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالشعراني 2011/02/21 ھویدا محمود حسن محمود 1730189 كفـءكفـء12552011/02/22 معلم

شھداء الثورة االبتدائیة بمصنع سكر قوص 2011/07/01 ھیام ابراھیم نصار ابراھیم 2283287 كفـءكفـء12562011/07/16 معلم

كوبري حجازة االبتدائیة 2011/02/21 ھیام احمد عبدهللا احمد 1720345 كفـءكفـء12572011/02/22 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 ھیام علي إبراھیم أحمد 2292135 كفـءكفـء12582011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمل االبتدائیة صم وضعاف سمع بقوص 2010/01/12 وائل دمحم عبد العاطى دمحم 1747117 كفـءكفـء12592011/03/03 معلم

الخرانقة االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 وردة بخیت دمحم محمود 742255 كفـءكفـء12602011/07/16 معلم

خزام اإلعدادیة الجدیدة 2011/03/01 وردة سید عبدالسمیع مھلل 1720747 كفـءكفـء12612011/03/03 معلم

العبور االبتدائیة بكوم سخین 2011/07/01 وردة دمحم أحمد دمحم 2275104 كفـءكفـء12622011/07/16 معلم

الكتایتة االبتدائیة بجراجوس 2011/07/01 وردة محمود دمحم أحمد 2340619 كفـءكفـء12632011/07/16 معلم

الحلة االبتدائیة 2011/07/01 وفاء  حسین محمود عبدهللا 2283288 كفـءكفـء12642011/07/16 معلم

صالح الدین االیوبي االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 وفاء إبراھیم عبید أحمد 2265520 كفـءكفـء12652011/07/16 معلم

المسید ریاض اطفال القدیمة 2011/07/01 وفاء احمد  حماده عید 2256153 كفـءكفـء12662011/07/16 معلم

الشعراني االعدادیة 2011/07/01 وفاء سعد الدین دمحم دمحم 2283602 كفـءكفـء12672011/07/16 معلم

ابوالعالء المعري االعدادیة 2011/03/01 وفاء سید عبد الرحیم اسماعیل 1752917 كفـءكفـء12682011/03/03 معلم

الشعراني االعدادیة 2011/07/01 وفاء صبرى احمد ابراھیم 1720608 كفـءكفـء12692011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/02/21 وفاء عبد الكریم دمحم دمحم 1741410 كفـءكفـء12702011/02/22 معلم

السالم ریاض اطفال بالعصارة 2011/07/01 وفاء عبدالحمید یس ابرھیم 2243101 كفـءكفـء12712011/07/16 معلم

الشعراني االعدادیة 2011/07/01 وفاء عبدالمنعم جادالرب عبدالمنعم 2265886 كفـءكفـء12722011/07/16 معلم

الحمر والجعافرة االبتدائیة 2011/07/01 وفاء عبدالنبى عطا  احمد 2283787 كفـءكفـء12732011/07/16 معلم

المسید االبتدائیة القدیمة 2011/07/01 وفاء على عبیدهللا دمحم 2263758 كفـءكفـء12742011/07/16 معلم

المفرجیة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 وفاء كمال دمحم خلیل 2266747 كفـءكفـء12752011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

وحدة خزام المجمعة االبتدائیة 2011/07/01 وفاء محفوظ علي محفوظ 2263020 كفـءكفـء12762011/07/16 معلم

شھداء الثورة االبتدائیة بمصنع سكر قوص 2011/07/01 وفاء دمحم عبدالنعیم نصار 2395966 كفـءكفـء12772011/07/16 معلم

حاجر خزام االبتدائیة 2011/07/01 وفاء دمحمالملقب عبدالستار محمود دمحمین 2266519 كفـءكفـء12782011/07/16 معلم

العبور االعدادیة بنین بجراجوس 2011/02/21 وفاء محمود عبد الرحیم احمد 1720934 كفـءكفـء12792011/02/22 معلم

الكتایتة ریاض اطفال بجراجوس 2011/07/01 والء أحمد ضاحي محمود 2223466 كفـءكفـء12802011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات اإلعدادیة بحجازة بحري 2003/12/02 والء حسن عبد الموجود احمد 2273485 كفـءكفـء12812011/07/16 معلم

قوص التجریبیة لغات ریاض اطفال بحجازة بحري 2011/07/01 والء سعید عبدالفتاح  السید 2341800 كفـءكفـء12822011/07/16 معلم

العلیقات االبتدائیة 2011/07/01 والء دمحم دمحم سعید 2263034 كفـءكفـء12832011/07/16 معلم

مصنع السكر الثانویة بنات بقوص 2011/02/21 والء دمحم محمود على 1725863 كفـءكفـء12842011/02/22 معلم

الشیخ ابوبكر االبتدائیة بالعیایشا 2010/01/03 ولید احمد صبره ابراھیم 1738700 كفـءكفـء12852011/02/22 معلم

الحلة االعدادیة 2011/03/01 ولید جاد سعید جاد 1729529 كفـءكفـء12862011/03/03 معلم

المقربیة اإلعدادیة 2011/07/01 ولید محمود الصغیر محمود 2265993 كفـءكفـء12872011/07/16 معلم

الشھداء االعدادیة بحجازة قبلي 2011/03/01 ولید یحیى حسین دمحم 1691540 كفـءكفـء12882011/03/03 معلم

عباسة االبتدائیة تعلیم اساسي 2011/07/01 یاسر  محمود احمد ابراھیم 2266730 كفـءكفـء12892011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بشنھور 2011/07/01 یاسر جبر دمحم احمد 2257777 كفـءكفـء12902011/07/16 معلم

الحراجیة الثانویة المشتركة 2011/03/01 یاسر ربیع عوض هللا احمد 738411 كفـءكفـء12912011/03/03 معلم

الشعراني االعدادیة 2011/03/01 یاسر شحات بدوي یوسف 1720712 كفـءكفـء12922011/03/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قوصقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

وحدة الحراجیة االبتدائیة 2011/07/01 یاسر دمحم جادهللا سالمان 2266761 كفـءكفـء12932011/07/16 معلم

ابوالجود االعدادیة بالعیایشا 2011/02/21 یاسر یوسف احمد دمحم 1752939 كفـءكفـء12942011/02/22 معلم

نجع العویضات ریاض اطفال بقوص 2011/07/01 یاسمین أحمد دمحم النجار 2263800 كفـءكفـء12952011/07/16 معلم

الصدیق ابوبكر االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 یاسمین عبداللطیف أحمد دمحم 2252439 كفـءكفـء12962011/07/16 معلم

عمر بن عبدالعزیز اإلعدادیة بحجازة قبلي 2011/07/01 یحیى مصطفى عباس حداد 2266021 كفـءكفـء12972011/07/16 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بحجازة قبلي 2011/07/01 یسرا علي خلیفة أحمد 2266415 كفـءكفـء12982011/07/16 معلم

السادات االبتدائیة بقوص 2011/07/01 یسن دمحم أحمد یوسف 2266546 كفـءكفـء12992011/07/16 معلم

السیول االبتدائیة بخزام 2011/07/01 یوسف أسعد سفین جاد 2266387 كفـءكفـء13002011/07/16 معلم

خزام الثانویة الزراعیة 2011/07/01 یوسف دمحم عثمان موسى 2291796 كفـءكفـء13012011/07/16 معلم
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دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو مناع بحرى بنین االعدادیة 1999/02/21 محمود حسین دمحم احمد 729620 كفـءكفـء12012/09/16 دكتوراهمدیر مدرسة- معلم أول أ 

الحمامده األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد مبروك عبدالمتجلى ھوى 2195241 كفـءكفـء22011/07/16 أمین مكتبة

دشنااألبتدائیة بنات 2011/07/01 ایمان جمال دمحم اسماعیل 2193796 كفـءكفـء32011/07/16 أمین مكتبة

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 جمال حسن موسى ابوزید 2205921 كفـءكفـء42011/07/16 أمین مكتبة

أبومناع بحري الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 حسین حسن السید على 1618003 كفـءكفـء52011/07/16 أمین مكتبة

عزازیة دشنا األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رقیھ عزازى االمیر خلف هللا 2301952 كفـءكفـء62011/07/16 أمین مكتبة

الشھداء االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبدالفتاح على دمحم دمحم 1794486 كفـءكفـء72011/07/16 أمین مكتبة

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/07/01 عال عصر فكرى عبدالحكیم 2397720 كفـءكفـء82011/07/01 أمین مكتبة

ابو مناع غرب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 على عبدالفتاح على دمحم 2190594 كفـءكفـء92011/07/16 أمین مكتبة

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/02/21 كاترینا عبده مرقص عبد المالك 1558982 كفـءكفـء102011/02/22 أمین مكتبة

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مارى انسى مصرى ھابیل 2192006 كفـءفوق المتوسط112011/07/16 أمین مكتبة

العمارى للتعلیم االساسى 2011/07/01 مدیحھ بخیت عبدالحمید عثمان 2205966 كفـءكفـء122011/07/16 أمین مكتبة

النیل األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/07/01 ناھد نبیل فرج هللا حفناوى 2192808 كفـءكفـء132011/07/16 أمین مكتبة

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/07/01 اسماء جمال احمد سلیمان 2192104 كفـءكفـء142011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01 الفاویة االعدادیة المشتركة احمد حماده ابراھیم دمحم 2194477 كفـءكفـء152011/07/16 أخصائى نفسى

دشنا الفنیة للشئون الفندقبة والخدمات السیاحیة 2011/07/01 احمد عبدالحمید عطاهللا احمد 2199066 كفـءكفـء162011/07/16 أخصائى نفسى

دشنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 احمد دمحم دمحم على 2200666 كفـءكفـء172011/07/16 أخصائى نفسى
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إدارة مدیریة
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التعیین
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دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العبور األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/07/01 امنیھ حسنى عمر مصطفى 2191871 كفـءكفـء182011/07/16 أخصائى نفسى

االقباط األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/07/01 امیمھ مصطفى مغربى عفیفى 2200257 كفـءكفـء192011/07/16 أخصائى نفسى

عمربن الخطاب بدشنا 2011/07/01 ایمان حمدى حسن مصطفى 2227602 كفـءكفـء202011/07/16 أخصائى نفسى

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حنان عبدالحكم عبدالصادق حفنى 2190984 كفـءكفـء212011/07/16 أخصائى نفسى

النیل األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/07/01 زھراء حسن صبحى حسن 2196538 كفـءكفـء222011/07/16 أخصائى نفسى

دشنا الثانویة المشتركة 2011/07/01 زینب جمال عباس دمحم 2197105 كفـءكفـء232011/07/01 أخصائى نفسى

2011/07/01 البالبیش بالصبریات االعدادیة سحر احمد صالح عمر 1558832 كفـءكفـء242011/07/16 أخصائى نفسى

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سناء شورى عبدالصادق سعید 2199392 كفـءكفـء252011/07/16 أخصائى نفسى

الرملة بابى مناع بحرى 2011/02/21 شعبان عبدالوھاب عبدالنبى ضمرانى 2190390 كفـءكفـء262011/02/22 أخصائى نفسى

الشیخ على شرق الثانویة المشتركة 2009/07/01 دمحم ابوالعباس دمحم عبدالحمن 2199106 كفـءكفـء272011/07/16 أخصائى نفسى

ال فرج االبتدائیة بنجع عثمان 2011/07/01 دمحم محارب عبدالوھاب دمحم 2194459 كفـءكفـء282011/07/16 أخصائى نفسى

عزازیة دشنا األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى عبید بسطاوى عبدالمجید 2192709 كفـءكفـء292011/07/16 أخصائى نفسى

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نجوى ذكریا یوسف سالیوس 2193783 كفـءكفـء302011/07/16 أخصائى نفسى

دشنااألبتدائیة بنات 2011/07/01 نشوى حسنى فوزى عبدالمطلب 2196576 كفـءكفـء312011/07/16 أخصائى نفسى

یعمل بالدیوان 1994/10/13 ایمن فتحى عبدهللا احمد 721814 كفـءكفـء322012/07/01 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول أ

االیمان االعدادیة بحراجیة العزب 2002/05/01 محمود عبده عبد الغني دمحم 729753 كفـءكفـء332012/02/26 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

ابومناع بحرى بنات االعدادیة 2002/05/01 نادیة عوض احمد قمرالدین 1574983 كفـءكفـء342012/02/26 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول
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المؤھل 
األعلي

الشیخ على شرق ریاض أطفال 2011/07/01 ابتسام عطا دمحم احمد 2402169 كفـءكفـء352011/07/16 أخصائى اجتماعى

وحدة فاو قبلى المجمعھ ریاض اطفال 2011/07/01 ابتسام دمحم احمد عبدالعزیز 2214896 كفـءكفـء362011/07/16 أخصائى اجتماعى

عباس الزنباعى االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم جادهللا دمحم 2197090 كفـءكفـء372011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال ناصر بالعزب 2011/07/01 ارتضا كرم مرجان شاروبین 2212741 كفـءكفـء382011/07/16 أخصائى اجتماعى

دشنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 اروى محمود خلیفھ دمحم 2218332 كفـءكفـء392011/07/16 أخصائى اجتماعى

أبومناع بحرى الحدیثة ریاض أطفال 2011/07/01 اسماء قناوى احمد عبدالعزیز 2238247 كفـءكفـء402011/07/16 أخصائى اجتماعى

فصول ریاض اطفال دشنا بنین 2011/07/01 الشیماء سید دمحم حسین 2221542 كفـءكفـء412011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشرابلة االعدادیة 2011/07/01 امجد رفاعى عبدالرحمن عبدهللا 2205653 كفـءكفـء422011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال مصنع السكر 2011/07/01 امیره بدرى شحاتھ عبدالموجود 2257817 كفـءكفـء432011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع الدار ریاض اطفال 2011/07/01 امیره عاصم  عویس دمحم 2358871 كفـءكفـء442011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض االطفال بحراجیة العزب 2011/07/01 امینھ حسانى دمحم محمود 2207608 كفـءكفـء452011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال صالح الدین بدشنا 2011/07/01 امینھ عباس حسن مصطفى 2209012 كفـءكفـء462011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال أبومناع بحرى المشتركة 2011/07/01 ایرین ایلیا فؤاد سعید 2207530 كفـءكفـء472011/07/16 أخصائى اجتماعى

النصر بالعطیات ریاض االطفال 2011/07/01 ایمان شبرا یوسف احمد 2218897 كفـءكفـء482011/07/16 أخصائى اجتماعى

النیل األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/02/21 ایمان عباس عاشور عبدالعزیز 1573297 كفـءكفـء492011/02/22 أخصائى اجتماعى

السمطا بحرى ریاض اطفال 2011/07/01 بدریھ جابر صابر حسین 2211135 كفـءكفـء502011/07/16 أخصائى اجتماعى

مھدى دمحم طھ ریاض أطفال 2011/07/01 بسمھ محمود عبدالوھاب فضل 2298685 كفـءكفـء512011/07/16 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

السمطا قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 تغرید حسنى فوزى عبدالمطلب 1552580 كفـءكفـء522011/02/22 أخصائى اجتماعى

ف نجع عبدالقادر االعدادیة 2011/07/01 حسام الدین صفوت یوسف عمر 2200240 كفـءكفـء532011/07/16 أخصائى اجتماعى

السالم االبتدائیة بفاو قبلى 2011/07/01 حنان شمندى فھمى دمحم 2192680 كفـءكفـء542011/07/01 أخصائى اجتماعى

ناصر بالعزب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء عبدالرحیم دمحم محمود 2200190 كفـءكفـء552011/07/16 أخصائى اجتماعى

دشنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دعاء عبدالعاطى عبدالاله احمد 2218335 كفـءكفـء562011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال النھضة الحدیثة 2011/07/01 دعاء عبده یونس حافظ 2218191 كفـءكفـء572011/07/16 أخصائى اجتماعى

فصول ریاض اطفال دشنا بنین 2011/07/01 رباب حسنى فوزى عبدالمطلب 2299698 كفـءكفـء582011/07/16 أخصائى اجتماعى

النصر تعلیم اساسي 2011/07/01 رشا احمد حسن فاضل 2227571 كفـءكفـء592011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال ابوبكر الصدیق بالحراجیة 2011/07/01 رون بلبل عزیز بقطر 2220239 كفـءكفـء602011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال الفاویة الجدیدة 2011/07/01 زینب عبدالقادر فؤاد خلیفھ 2257783 كفـءكفـء612011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال نجع الجزیرة بالصبریات 2011/07/01 سامیھ جمال سلیمان عثمان 2214851 كفـءكفـء622011/07/16 أخصائى اجتماعى

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 سماح محمود ابراھیم خلیل 2196587 كفـءكفـء632011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال نجع قطیب 2011/07/01 شیماء ابوالقاسم عكاشھ عبدالعزیز 2218175 كفـءكفـء642011/07/16 أخصائى اجتماعى

السالم بالعطیات ریاض أطفال 2011/07/01 صفاء الضبع اسكندر مرقس 2212874 كفـءكفـء652011/07/16 أخصائى اجتماعى

النصر بالعطیات ریاض االطفال 2011/07/01 ضحى سید خلیفھ السید 2220193 كفـءكفـء662011/07/16 أخصائى اجتماعى

السالم بالعطیات ریاض أطفال 2011/07/01 عال عبدالحكم دمحم احمد 2215043 كفـءكفـء672011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع الشواف االبتدائیة 2011/07/01 على دمحم على عبدالحكم 2257786 كفـءكفـء682011/07/16 أخصائى اجتماعى
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النصر بالعطیات ریاض االطفال 2011/07/01 غاده امبارك مغربى احمد 2220197 كفـءكفـء692011/07/16 أخصائى اجتماعى

الفاویة الجدیدة 2011/07/01 غاده عبدالراضى مبارك عبدالمجید 2245979 كفـءكفـء702011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال نجع قطیب 2011/07/01 فاتن عبدالاله على دمحم 2283592 كفـءكفـء712011/07/16 أخصائى اجتماعى

عزازیة دشنا ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ ابوالحمد رسالن عرفات 2221385 كفـءكفـء722011/07/16 أخصائى اجتماعى

دشنا الثانویة المشتركة 2011/07/01 لورین مجدى  كامل صادوق 2301585 كفـءكفـء732011/07/16 أخصائى اجتماعى

وحدة فاو قبلى المجمعھ ریاض اطفال 2011/07/01 مریم دمحم احمد على 2219991 كفـءكفـء742011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال صالح الدین بدشنا 2011/07/01 مریم نصرى زقزوق قدیس 2273941 كفـءكفـء752011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال صالح الدین بدشنا 2011/07/01 منال فؤاد روفائیل عبدالمسیح 2221549 كفـءكفـء762011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض االطفال بحراجیة العزب 2011/07/01 منى احمد عبدالحافظ احمد 2207597 كفـءكفـء772011/07/16 أخصائى اجتماعى

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى عبدالاله مصطفى عمر 2200770 كفـءكفـء782011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع الشیخ عبدالكریم ریاض أطفال 2011/07/01 منى دمحم احمد عبدالرازق 2218201 كفـءكفـء792011/07/16 أخصائى اجتماعى

الغرابوه ریاض اطفال 2011/07/01 منى دمحم صغیر على 2273899 كفـءكفـء802011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال أبومناع بحرى المشتركة 2011/07/01 نانسى نصیف خیر یؤنس 2350266 كفـءكفـء812011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال عزبة األلفى 2011/07/01 ناھد عباس الصادق محمود 2218253 كفـءكفـء822011/07/16 أخصائى اجتماعى

على بن ابى طالب ریاض أطفال 2011/07/01 نجوى ابراھیم احمد دمحم 2246978 كفـءكفـء832011/07/16 أخصائى اجتماعى

فاو غرب ریاض أطفال 2011/07/01 نھا صالح عبد الحمید مصطفى 2211191 كفـءكفـء842011/07/16 أخصائى اجتماعى

ال فرج ریاض اطفات 2011/07/01 نورا دمحم عبده قاسم 2218220 كفـءكفـء852011/07/16 أخصائى اجتماعى
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ریاض اطفال نجع قطیب 2011/07/01 ھالھ دمحم دمحم حسن 2258200 كفـءكفـء862011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال صالح الدین بدشنا 2011/07/01 ھبھ حسن عبدالوھاب حسن 2212971 كفـءكفـء872011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال نجع قرین 2011/07/01 ھبھ خلیفھ عبدالرحیم احمد 2210247 كفـءكفـء882011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال صالح الدین بدشنا 2011/07/01 ھبھ عبدالرحیم دمحم محمود 2205942 كفـءكفـء892011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال دشنا بنات 2011/07/01 ھبھ محمود خلیفھ حسین 2212731 كفـءكفـء902011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال فاوبحرى 2011/07/01 ھدى عربى سید عثمان 2221444 كفـءكفـء912011/07/16 أخصائى اجتماعى

السالم بالعطیات ریاض أطفال 2011/07/01 ھند عبدالمنعم احمد احمد 2209365 كفـءكفـء922011/07/16 أخصائى اجتماعى

الحریة بالعطیات 2011/07/01 ھویدا ابراھیم عبدالراضى على 2218889 كفـءكفـء932011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع قطیب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھویدا عبدهللا حمید حمید 2218327 كفـءكفـء942011/07/16 أخصائى اجتماعى

السمطا بحرى ریاض اطفال 2011/07/01 ورده احمد فرید الصغیر 2297582 كفـءكفـء952011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض االطفال بحراجیة العزب 2011/07/01 ورده دمحم على احمد 2238236 كفـءكفـء962011/07/16 أخصائى اجتماعى

فاو غرب ریاض أطفال 2011/07/01 وفاء عبدالستار على الراوى 2214988 كفـءكفـء972011/07/16 أخصائى اجتماعى

السالم بفاو قبلى ریاض أطفال 2011/07/01 یاسمن عبدالحفیظ حسین دمحم 2210958 كفـءكفـء982011/07/16 أخصائى اجتماعى

العطیات االعدادیة 1995/09/01 انجیلیو بھیج مرقس متى 723621 كفـءكفـء992009/02/17 معلم أول

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2000/11/19 خالد دمحم عبد الرحیم دمحم 735336 كفـءكفـء1002012/02/26 ماجیستیرمعلم أول

النیل األبتدائیة المشتركة بدشنا 1989/11/01 سعد عمر عبد الوھاب عبد الجلیل 719916 كفـءكفـء1012010/01/23 معلم أول

ابو مناع بحرى الثانویة 2002/05/01 عبد الباسط دمحم عبده محمود دمحم 741557 كفـءكفـء1022012/02/26 ماجیستیرمعلم أول
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نجع الجزیرة للتعلیم األساسى بالصبریات 2001/10/16 على حسن محمود احمد 734122 كفـءكفـء1032012/02/26 ماجیستیرمعلم أول

الشھداء بابى مناع بحرى 2011/07/01 ابتسام عبدالباسط عبدهللا عبدالرحمن 2190483 كفـءكفـء1042011/07/16 معلم

فاو قبلى الثانویة المشتركة 2011/07/01 ابتسام عبدالاله مصطفى دمحم 2204246 فوق المتوسطكفـء1052011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ابراھیم حسین محمود الصاوى 1755477 كفـءكفـء1062011/07/16 معلم

فاو قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 ابراھیم فتحى حسانین سلیمان 2156804 كفـءكفـء1072011/02/22 معلم

مصنع السكر األعدادیة المشتركة 2011/02/21 ابراھیم دمحم دیاب على 1611853 كفـءكفـء1082011/02/22 معلم

2011/07/01 الفاویة االعدادیة المشتركة ابراھیم دمحم محمود عبدالباقى 2196994 كفـءكفـء1092011/07/16 معلم

ام كلثوم األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ابوالحجاج عبدالشكور دمحم دمحم 2190552 كفـءكفـء1102011/07/16 معلم

ابو دیاب شرق األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ابوالحجاج عبدالوھاب عبدالسالم ابراھیم 1590940 كفـءكفـء1112011/07/16 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ابوالقاسم دمحم راشد بكرى 1592660 كفـءكفـء1122011/07/16 معلم

2011/02/21 البالبیش بالصبریات االعدادیة ابوبكر عزت حسن دمحم 1755398 كفـءكفـء1132011/02/22 معلم

ام كلثوم األبتدائیة المشتركة 2009/02/02 ابوبكر محمود ابوبكر موسى 2188853 كفـءكفـء1142011/07/16 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/02/21 ابوزید عبدالعاطى احمد دمحم 1610115 كفـءكفـء1152011/02/22 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 احالم حسین دمحم على 1608555 كفـءكفـء1162011/07/16 معلم

حراجیة العزب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احالم دمحم على دمحم 2194992 كفـءكفـء1172011/07/16 معلم

الحسین للتعلیم األساسى بعزبة األلفى 2011/07/01 احالم ممدوح نصر حسن 2193170 كفـءكفـء1182011/07/16 معلم

الشرابلة األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 احمد  ابو المجد   حفني  احمد 2208359 كفـءكفـء1192011/02/22 معلم
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وحدة فاو قبلى المجمعة 2011/07/01 احمد ابوالحمد دمحم سعد 2191381 كفـءكفـء1202011/07/16 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2011/02/21 احمد حسین ابراھیم احمدالبكرى 1770361 كفـءكفـء1212011/02/22 معلم

ابو مناع بحرى بنین االعدادیة 2011/07/01 احمد حسین بركات مرسى 2191843 كفـءكفـء1222011/07/16 معلم

نجع الذھنات بالسمطا بحرى 2011/03/01 احمد حمدى عبد الھادى بغدادى 1594050 كفـءكفـء1232011/03/03 معلم

دشنا الرسمیة للغات 2011/02/21 احمد رفعت یونس حافظ 1572210 كفـءكفـء1242011/02/22 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/07/01 احمد صبرى توفیق مصطفى 2199014 كفـءكفـء1252011/07/16 معلم

دشنا للتربیة الفكریة بأبومناع شرق 2011/07/01 احمد عبدالرحیم حسن ابراھیم 2339562 كفـءكفـء1262011/07/16 معلم

نجع سعید للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 احمد عبدهللا  السید دمحم 2188453 كفـءكفـء1272011/07/16 معلم

2011/02/21 السمطا قبلى األعدادیة احمد عبدالمنعم متولى ابوالیزید 2196643 كفـءكفـء1282011/02/22 معلم

2011/07/01 السمطا قبلى األعدادیة احمد على  دمحم على 2170907 كفـءكفـء1292011/07/16 معلم

نجع الجرف االبتدائیة 2011/07/01 احمد على دمحم بخیت 1566756 كفـءكفـء1302011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/07/01 احمد عمر عبدالمالك عبدالمقصود 2193492 كفـءكفـء1312011/07/16 معلم

العمارى للتعلیم االساسى 2011/02/21 احمد دمحم السید مبارك 2194442 كفـءكفـء1322011/02/22 معلم

الفاویة الجدیدة 2011/03/01 احمد دمحم حفنى احمد دمحم حفنى 1613105 كفـءكفـء1332011/03/03 معلم

وحدة السمطا بحرى 2008/08/21 أحمد دمحم دیاب فضل 1608249 كفـءكفـء1342011/02/22 معلم

ابودیاب شرق االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم عبدالستار عبدالرحمن 2197198 كفـءكفـء1352011/07/16 معلم

الحمامده األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 احمد دمحم یوسف على 1572722 كفـءكفـء1362011/02/22 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع الدار األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد مصطفى احمد دمحم 2193708 كفـءكفـء1372011/07/16 معلم

ابو مناع غرب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد یحى محمود احمد 2199127 كفـءكفـء1382011/02/22 معلم

ابو مناع بحرى األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 اخالص محمود مصطفى صادق 680642 كفـءكفـء1392011/02/22 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/02/21 ارمیا مشیل متیاس تاوضروس 2201682 كفـءكفـء1402011/02/22 معلم

السمطا قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اروى كمال احمد سلیمان 2214947 كفـءكفـء1412011/02/22 معلم

السمطا قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ازھار عبدالباسط احمد ابراھیم 2218263 كفـءكفـء1422011/07/16 معلم

نجع سعید االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 اسامة حسین على عواد 742098 كفـءكفـء1432011/03/03 معلم

الفاویة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسامھ دمحم فارس على 2192945 كفـءكفـء1442011/03/03 معلم

2011/07/01 الیاسنیة بحرى االعدادیة اسحق بطرس فارس القس مكارى 2207704 كفـءكفـء1452011/07/16 معلم

الیاسنیة قبلى تعلیم اساسي 2011/07/01 اسعد عباس  عبدهللا عبدالموجود 2193098 كفـءكفـء1462011/07/16 معلم

أبومناع غرب االعدادیة تعلیم أساسى 2011/07/01 اسعد دمحم یوسف على 2194923 كفـءكفـء1472011/07/16 معلم

فاو قبلى االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 اسالم فارس عبدالحمید حسن 2200659 كفـءكفـء1482011/07/16 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/07/01 أسماء ابراھیم دمحم شراد 2200382 كفـءكفـء1492011/07/16 معلم

ال فرج ریاض اطفات 2011/02/21 اسماء ابو القاسم عكاشة عبد العزیز 1570664 كفـءكفـء1502011/02/22 معلم

الجحارید االعدادیة 2011/03/01 أسماء ابوالقاسم احمد دمحم 2196531 كفـءكفـء1512011/03/03 معلم

ابو دیاب غرب االعدادیة 2011/07/01 اسماء ابوالمجد حسن دمحم 2199248 كفـءكفـء1522011/07/16 معلم

مصنع السكر بدشنا 2011/03/01 اسماء ابوالمجد عبدالشافى دمحم 1699492 كفـءكفـء1532011/03/03 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/02/21 اسماء اسعد عطیتو عبدالرحیم 2196580 كفـءكفـء1542011/02/22 معلم

الحریة بالعطیات 2011/07/01 أسماء حمدان حسن عبدالمطیع 2200175 كفـءكفـء1552011/07/16 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 أسماء حمدى یوسف على 2200358 كفـءكفـء1562011/07/16 معلم

العطیات االعدادیة 2011/07/01 اسماء عبدالرحیم دمحم على 2201047 كفـءكفـء1572011/07/16 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/07/01 أسماء عبدالسالم ھاشم عبدالسالم 2200383 كفـءكفـء1582011/07/16 معلم

السمطا بحرى االعدادیة 2011/07/01 أسماء عبدالعزیز عثمان دمحم 2200317 كفـءكفـء1592011/07/16 معلم

دشنا األبتدائیة بنین 2011/07/01 اسماء عبدالفتاح دمحم احمد 2192471 كفـءكفـء1602011/07/16 معلم

ناصر بابى مناع بحرى 2011/02/21 اسماء عبدالفتاح مصطفى دمحم 2194497 كفـءكفـء1612011/02/22 معلم

2011/03/01 ابومناع شرق االعدادیة المشتركة اسماء عبدهللا عبدالعزیز ابوالعال 2231748 كفـءكفـء1622011/03/03 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 اسماء على حسین بكرى 2193792 كفـءكفـء1632011/07/16 معلم

العبور األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/07/01 اسماء فتحى على دمحم 1613210 كفـءكفـء1642011/07/16 معلم

وحدة فاو قبلى المجمعة 2011/07/01 اسماء كمال احمد عبدالعزیز 1563103 كفـءكفـء1652011/07/16 معلم

سیدى ابراھیم الفاوى 2011/07/01 اسماء مازن لبیب دمحم 2200931 كفـءكفـء1662011/07/16 معلم

نجح طلحة االعدادیة 2011/07/01 أسماء مبارك حمدى عاید 2200307 كفـءكفـء1672011/07/16 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 اسماء دمحم التھامى احمد 1611746 كفـءكفـء1682011/02/22 معلم

الشھداء االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 اسماء دمحم حسن حمدان 1572214 كفـءكفـء1692011/03/03 معلم

ریاض أطفال أبومناع بحرى االبتدائیة 2011/07/01 اسماء دمحم خلیفھ سلیمان 2189740 كفـءكفـء1702011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 اوالد حمادى االعدادیة اسماء دمحم دمحم على 2258223 كفـءكفـء1712011/07/16 معلم

السادات االعدادیة بدشنا 2011/02/21 اسماء دمحم دمحم محمود 2189094 كفـءكفـء1722011/02/22 معلم

الغرابوة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء محمود صبره حسن 2194394 كفـءكفـء1732011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/07/01 اشرف عبدهللا بخیت محمود 2195208 كفـءكفـء1742011/07/16 معلم

فاو بحرى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اشرف فاروق عبدالعاطى خلیفھ 2197097 كفـءكفـء1752011/07/16 معلم

نجع القمبرة االبتدائیة 2011/07/01 اشرف محمود جاد على 1613555 كفـءكفـء1762011/07/16 معلم

عزبة االلفى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اكرام عبده ابوالحسن دمحم 2194197 كفـءكفـء1772011/07/16 معلم

عزازیة دشنا ریاض اطفال 2011/02/21 الزھراء فؤاد حجاجى السمان 2193140 كفـءكفـء1782011/02/22 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/07/01 الزھراء محمود على دمحم 2203501 كفـءكفـء1792011/07/16 معلم

نجع الشواف االبتدائیة 2011/07/01 السمان جابر السمان یوسف 2191458 كفـءكفـء1802011/07/16 معلم

نجع سعید للتعلیم األساسى 2011/07/01 السید نوبى محمود فضل 734668 كفـءكفـء1812011/07/16 معلم

الغرابوة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 الشاذلى عبدالجواد مغربى ابراھیم 2220185 كفـءكفـء1822011/07/16 معلم

دشنااألبتدائیة بنات 2011/07/01 الشیماء حسانى حسنین احمد 2204033 كفـءكفـء1832011/07/16 معلم

االعدادیة المھنیة 2011/07/01 الشیماء سید شعبان فاضل 2192942 كفـءكفـء1842011/07/16 معلم

ریاض أطفال صالح الدین بدشنا 2011/07/01 الشیماء عبدالمجید محمود عبدالمجید 2308862 كفـءكفـء1852011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/03/01 الشیماء عبدالناصر عبدالحمید ابوبكر 2197056 كفـءكفـء1862011/03/03 معلم

فصول ریاض اطفال دشنا بنین 2011/07/01 الشیماء متولى جابر دمحم 1582626 كفـءكفـء1872011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزازیة دشنا األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 الشیماء دمحم ابراھیم على 2198969 كفـءكفـء1882011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/02/21 الشیماء محمود عبدالرحیم محمود 1608525 كفـءكفـء1892011/02/22 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/02/21 الشیماء مسكین احمد بكیر 2196559 كفـءكفـء1902011/02/22 معلم

2011/07/01 الیاسنیھ قبلى االعدادى الفت قیصر اسحق سفین 2199304 كفـءكفـء1912011/07/16 معلم

أبومناع غرب األبتدائیة تعلیم أساسى 2011/02/21 المدثر عبداالخر دمحم دمحم 2190711 كفـءكفـء1922011/02/22 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/07/01 الھام حسن دمحم احمد 2207717 كفـءكفـء1932011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/07/01 الھام عبادى عبدالبارى احمد 2200725 كفـءكفـء1942011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 الیصابات رزق هللا فلبس بباوى 2237485 كفـءكفـء1952011/07/16 معلم

2011/02/21 البالبیش بالصبریات االعدادیة امال جادالرب عبدالوھاب محمود 1558953 كفـءكفـء1962011/02/22 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/07/01 امال لطفى دمحم محروس 2203511 كفـءكفـء1972011/07/16 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 امانى سایح دمحم اسماعیل 2195229 كفـءكفـء1982011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 امانى منصور عبدالرحیم احمد 2212152 كفـءكفـء1992011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 امل حمدى جعفر سالم 2195598 كفـءكفـء2002011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب بفاو بحرى 2011/07/01 امل رمضان جاد بغدادي 1767595 كفـءكفـء2012011/07/16 معلم

نجح طلحة االعدادیة 2011/07/01 امل سید عكاشھ دمحم 2192894 كفـءكفـء2022011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/02/21 امل عبدالحمید عبدالاله فاضل 2196561 كفـءكفـء2032011/02/22 معلم

ّ◌أل حمد االبتدائیة بفاو بحرى 2011/07/16 امل على شلقامى محمود 2212810 كفـءكفـء2042011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االیمان االعدادیة بحراجیة العزب 2011/07/01 امل على محمود عبده 2199332 كفـءكفـء2052011/07/16 معلم

دشنااألبتدائیة بنات 2011/07/01 امیره حربى كامل بقطر 2194032 كفـءكفـء2062011/07/16 معلم

نجع السایح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 امیره ضیفو موسى جرجس 2193939 كفـءكفـء2072011/03/03 معلم

عزازیة دشنا األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 أمیره دمحم عبدالحمید دمحم 1564150 كفـءكفـء2082011/02/22 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/07/01 امیره محمود دمحم دمحم 2304769 كفـءكفـء2092011/07/16 معلم

الرملة بابى مناع بحرى 2011/03/01 امینة دمحم حسن دمحم 742397 كفـءكفـء2102011/03/03 معلم

السالم االبتدائیة بفاو قبلى 2011/03/01 انتصار عواد دمحم دمحم 742490 كفـءكفـء2112011/03/03 معلم

الشھید دمحم انور جمعھ عبدالكریم 2011/07/01 انجیل فایق برنابا تاوضروس 2199252 كفـءكفـء2122011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 انوار عبدالغفار حامد دمحم 2218874 كفـءكفـء2132011/07/16 معلم

االمام الشافعى 2011/07/01 اوسامھ حسین محمود مصطفى 742184 كفـءكفـء2142011/07/16 معلم

نجع طلحة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایات حماده دمحم عبدالجلیل 2193293 كفـءكفـء2152011/07/16 معلم

فصول ریاض اطفال دشنا بنین 2011/02/21 ایات عبدالمجید احمد عبدالمجید 2197207 كفـءكفـء2162011/02/21 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایات على عبدالحكیم احمد 2196646 كفـءكفـء2172011/07/16 معلم

نجح طلحة االعدادیة 2011/07/01 ایات فرج دمحم عبدهللا 2194340 كفـءكفـء2182011/07/16 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان السید محمود على 2193776 كفـءكفـء2192011/07/16 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2011/07/01 ایمان سید ساعى مصطفى 2198957 كفـءكفـء2202011/07/16 معلم

االعدادیة المھنیة 2011/03/01 ایمان عبد الھادى محمود فرغلى 1607185 كفـءكفـء2212011/03/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ریاض اطفال النھضة الحدیثة 2011/02/21 ایمان عبدالحكیم عبدالسمیع عبدالحكیم 1582633 كفـءكفـء2222011/02/22 معلم

مصنع السكر الثانویة المشتركة 2011/02/21 ایمان عبدالطیف شمروخ دمحم 2197301 كفـءكفـء2232011/02/22 معلم

االیمان االعدادیة بحراجیة العزب 2011/02/21 ایمان على الطیرى ادم 2199323 كفـءكفـء2242011/02/22 معلم

فاو بحرى االعدادیة 2011/07/01 ایمان عمران دمحم عبدالحافظ 2200276 كفـءكفـء2252011/07/16 معلم

2010/12/15 فاو غرب االعدادیة ایمن ثابت مقار عازر 2200177 كفـءكفـء2262011/07/16 معلم

العمارى للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمن رمضان بدوى ملیجى 2193201 كفـءكفـء2272011/07/16 معلم

فاو قبلى الثانویة المشتركة 2011/07/01 ایمن دمحم صالح الدین احمد عمر 2194049 كفـءكفـء2282011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 باتعھ سید فھمى اسماعیل 2192843 كفـءكفـء2292011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 باسم جمال حسین احمد 2257808 كفـءكفـء2302011/07/16 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 بایفى خیرى جرجس اقالدیوس 2197053 كفـءكفـء2312011/07/16 معلم

ال فرج ریاض اطفات 2011/07/01 بخیتھ ابوستھ عبدالسالم بخیت 2200828 كفـءكفـء2322011/07/16 معلم

2011/02/21 الفاویة االعدادیة المشتركة بدري عبد هللا احمد عبد العال 737375 كفـءكفـء2332011/02/22 معلم

النصر بالعطیات ریاض االطفال 2002/05/01 بدریة احمد الصاوى دمحم الحفنى احمد 1517814 كفـءكفـء2342009/02/17 معلم

نجع السایح االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 بدریھ احمد ابراھیم على 2193967 كفـءكفـء2352011/07/16 معلم

عزازیة دشنا األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 بسمة جابر عبد العاطي امین 742855 كفـءكفـء2362011/03/03 معلم

دشنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 بسمة حیدر على حسن 1607768 كفـءكفـء2372011/03/01 معلم

االعدادیة المھنیة 2011/07/01 بسمھ رمضان عطاهللا احمد 2277570 كفـءكفـء2382011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

العبور األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/02/21 بسمھ سید حسین احمد 2194899 كفـءكفـء2392011/02/21 معلم

ابومناع بحرى بنات االعدادیة 2011/02/21 بسمھ عبدالصمد سامى عبدالعزیز 2196623 كفـءكفـء2402011/02/22 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 بسمھ فتحى دمحم عبدالرحمن 2192926 كفـءكفـء2412011/07/16 معلم

2011/07/01 البالبیش بالصبریات االعدادیة بشوى مھنى مینا مجلع 2197211 كفـءكفـء2422011/07/16 معلم

حراجیة العزب األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 بھاءالدین محمود دمحم حفنى 1568565 كفـءكفـء2432011/02/22 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 بھیھ عبدهللا دمحم عبدالحمید 2196520 كفـءكفـء2442011/07/16 معلم

فصول بنى قطیة الثانویة 2011/07/01 بولس شكرى شاول جورجیوس 2199258 كفـءكفـء2452011/07/16 معلم

ابو دیاب غرب االعدادیة 2011/07/01 تحیھ حمادة دمحم مصطفى 2191982 كفـءكفـء2462011/07/16 معلم

الیاسنیة بحرى 2011/03/01 تریز مصري ھابیل روبیل 1572883 كفـءكفـء2472011/03/03 معلم

دشنا األبتدائیة بنین 2011/07/01 تھانى جاد عبدالاله طھ 2191850 كفـءكفـء2482011/07/16 معلم

ناصر بابى مناع بحرى 2011/07/01 جابر عبدالنعیم شبیب حمزه 2200220 كفـءكفـء2492011/07/16 معلم

ابو دیاب غرب االعدادیة 2011/07/01 جاكلین حلیم مشرقى فاروز 2200754 كفـءكفـء2502011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 جعفر فتحى جعفر السمان 2218276 كفـءكفـء2512011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 جمال دمحم االكحل طقلل 2258320 كفـءكفـء2522011/07/16 معلم

2011/07/01 فاو غرب االعدادیة جماالت عبدالفتاح عبدالحمید قاسم 2199212 كفـءكفـء2532011/07/16 معلم

التحریر االبتدائیة بنجع عبد القادر 2009/07/01 جمعھ ابوالمجد احمد على 2157423 كفـءكفـء2542011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى بنین االعدادیة 2011/02/21 جوزیف منصور فلتس عبدربھ 2191998 كفـءكفـء2552011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

ابو مناع بحرى الثانویة 2011/07/01 جوزیف میخائیل ابوالیمین میخائیل 2201849 كفـءكفـء2562011/07/16 معلم

فاو بحرى االعدادیة 2011/07/01 حازم ابوزید عبدالموجود ابوزید 2381572 كفـءكفـء2572011/07/16 معلم

فاو غرب تعلیم اساسي 2011/07/01 حازم احمد دمحم حسن 2194979 كفـءكفـء2582011/07/16 معلم

الغرابوة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حسن ابراھیم حسن مصطفى 2200886 كفـءكفـء2592011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بنجع سعید 2011/07/01 حسن ابراھیم دمحم خلیفھ 2192063 كفـءكفـء2602011/07/16 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2009/07/01 حسن احمد حامد دمحم 2199378 كفـءكفـء2612011/07/16 معلم

نجع السایح االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حسن احمد فاوى نور 2192852 كفـءكفـء2622011/07/16 معلم

الرملة بابى مناع بحرى 2011/07/01 حسن حسین على دمحم 2377901 كفـءكفـء2632011/07/16 معلم

أبومناع غرب األبتدائیة تعلیم أساسى 2011/07/01 حسن عبد الظاھر دمحم دمحم 1557796 كفـءكفـء2642011/07/16 معلم

نجع الجزیرة للتعلیم األساسى بالصبریات 2011/07/01 حسن عبدالنبى مختار عبدالوھاب 2193195 كفـءكفـء2652011/07/16 معلم

الشھداء بابى مناع بحرى 2011/07/01 حسن على حسن احمد 736996 كفـءكفـء2662011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بنجع سعید 2011/02/21 حسن دمحم احمد دمحم 2192072 كفـءكفـء2672011/02/22 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 حسن دمحم امیر مصطفى 2221403 كفـءكفـء2682011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/02/21 حسنى ریاض حسین عوض 1608205 كفـءكفـء2692011/02/21 معلم

السمطا بحرى الثانویة 2011/07/01 حسین جابر حسن على 2202352 كفـءكفـء2702011/07/16 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2009/03/01 حسین سعید سید دمحم 2207544 كفـءكفـء2712011/03/03 معلم

الشھید محمودالسید دمحم األمین االبتدائیة 2011/07/01 حسین عبدالنبى دمحم ابراھیم 2191840 كفـءكفـء2722011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

نجع القمبرة االبتدائیة 2011/07/01 حسین فاوى حسین احمد 2201739 كفـءكفـء2732011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بنجع سعید 2011/07/01 حشمت سلیمان دمحم دمحم 2192085 كفـءكفـء2742011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بفاو قبلى 2011/07/01 ٠حالوتھم طھ عبد الراضى  742891 كفـءكفـء2752011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/02/21 حمادة عبدالحمید دمحم دسوقى 742197 كفـءكفـء2762011/02/22 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 حماده عباس سلیمان السمان 2258293 كفـءكفـء2772011/07/16 معلم

الفاویة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حماده عبدالظاھر دمحم احمد 2195189 كفـءكفـء2782011/07/16 معلم

نجع الدار األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حماده دمحم ابوضیف دمحم 2195655 كفـءكفـء2792011/07/16 معلم

نجع عزوز األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حماده دمحم احمد دمحم 2188478 كفـءكفـء2802011/03/03 معلم

نجع عزوز األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حماده مرتضى على احمد 2193606 كفـءفوق المتوسط2812011/07/16 معلم

ام كلثوم األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حمدى دمحم سالم دمحم 2190716 كفـءكفـء2822011/07/16 معلم

نجع طلحة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حمدى محمود عبدالمجید دمحم 1589139 كفـءكفـء2832011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بفاو قبلى 2011/07/01 حمدیھ حارص عبدالحى فرج 2302520 كفـءكفـء2842011/07/16 معلم

نجع الشواف االبتدائیة 2005/12/27 حمیده ابوالحمد حفني احمد 1755149 كفـءكفـء2852011/07/16 معلم

ابومناع بحرى بنات االعدادیة 2011/02/21 حنا مراد ثابت محارب 1571686 كفـءكفـء2862011/02/22 معلم

حراجیة العزب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حنان سید حسین على 2194932 كفـءكفـء2872011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 حنان عبده زنباعى  على 2290270 كفـءكفـء2882011/07/16 معلم

وحدة فاو قبلى المجمعة 2011/07/01 حنان عطیتو جادالكریم دمحم 2195134 كفـءكفـء2892011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

وحدة فاو قبلى المجمعة 2011/07/01 حنان فتحى جابر مھران 2191388 كفـءكفـء2902011/07/01 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 حنان قدیس القمص بطرس مینا 2233150 كفـءكفـء2912011/07/16 معلم

أبو مناع بحرى االبتدائیة الحدیثة 2011/02/21 حنان دمحم حسن عبدالواحد 2189805 كفـءكفـء2922011/02/22 معلم

دشنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/02/21 حنان دمحم خلیل احمد 1613188 كفـءكفـء2932011/02/22 معلم

حراجیة العزب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حنان دمحم عبدالاله عبدالرحیم 2194996 كفـءكفـء2942011/07/16 معلم

الفاویة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حنان دمحم دمحم محمود 1575470 كفـءكفـء2952011/03/03 معلم

الخطیب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 خالد خلف رزق لبیب 2156185 كفـءكفـء2962011/07/16 معلم

الشیخ على شرق األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 خلف احمد محمود اسماعیل 1612032 كفـءكفـء2972011/02/22 معلم

السمطا قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 خلیل دمحم یسرى اسماعیل 2218868 كفـءكفـء2982011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 دالیا فرعون رشدى یوسف 2195174 كفـءكفـء2992011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 دعاء ربیعى عبدالوارث ربیعى 2195580 كفـءكفـء3002011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 دعاء سید فؤاد وھب هللا 2193802 كفـءكفـء3012011/07/16 معلم

مصنع السكر بدشنا 2011/02/21 دعاء عبدة عبد الستار عبد الكریم 1594061 كفـءكفـء3022011/02/22 معلم

مصنع السكر الثانویة المشتركة 2011/07/01 دعاء على احمد دمحم 2199342 كفـءكفـء3032011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 دعاء دمحم حسین احمد 2193101 كفـءكفـء3042011/07/16 معلم

ابو مناع غرب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رافت دمحم دمحم حفنى 2190609 كفـءكفـء3052011/07/16 معلم

ریاض أطفال دشنا بنات 2011/02/21 راندا على یوسف مصطفى 2220159 كفـءكفـء3062011/02/22 معلم
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الحریة بالعطیات 2011/02/21 رانیا نور احمد محمود 1592458 كفـءكفـء3072011/02/22 معلم

ابو مناع بحرى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رجاء عبدالفتاح دمحم الصغیر 2274658 كفـءكفـء3082011/07/16 معلم

نجع الشیخ عبد الكریم 2011/07/01 رجاء معروف دمحم عالم 2211089 كفـءكفـء3092011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 رجب محمود حسن آدم 2261704 كفـءكفـء3102011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 رحاب یوسف دمحم حسن 2204235 كفـءكفـء3112011/07/16 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/07/01 رحمھ حسب النبى دمحم السمان 2200378 كفـءكفـء3122011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رشا عبدالرؤوف بھیج عثمان 2190281 كفـءكفـء3132011/07/16 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2011/07/01 رشا قناوي عیسي عبدالمجید 1574868 كفـءكفـء3142011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/07/01 رشا ماھر یحى خلیل 2193531 كفـءكفـء3152011/07/16 معلم

دشنااألبتدائیة بنات 2011/07/01 رشا ھمام عبدالرحمن مھران 2008275 كفـءكفـء3162011/07/16 معلم

العبور األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/03/01 رضا احمد حسین على 1794213 كفـءكفـء3172011/03/03 معلم

عزبة االلفى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رضا دمحم الملقب فاوى حسن 2194163 كفـءكفـء3182011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب بفاو بحرى 2011/07/01 رضا دمحم دمحم حسین 2199533 كفـءكفـء3192011/07/16 معلم

االمام الشافعى 2011/02/21 رضوان سعید یحیى الصغیر 742762 كفـءكفـء3202011/02/22 معلم

الطرایفة االبتدائیة بالعزب 2011/07/01 رضوان عبدالسمیع رضوان محمود 2193445 كفـءكفـء3212011/07/16 معلم

اوالد حمادى االبتدائیةبابى دیاب شرق 2011/07/01 رمضان ابراھیم بشیر ابراھیم 2205646 كفـءكفـء3222011/07/16 معلم

فاو بحرى االعدادیة 2011/02/21 رمضان فاوى عبده جادالكریم 2207556 كفـءكفـء3232011/02/22 معلم
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أبومناع بحري الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 رمضان دمحم دمحم حسین 2192460 كفـءكفـء3242011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 رندا صالح فاوى مصطفى 2304878 كفـءكفـء3252011/07/16 معلم

العبور ریاض اطفال 2011/02/21 رندا محمود احمد دمحم 1702417 كفـءكفـء3262011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب بفاو بحرى 2011/03/01 روحیھ شاكر واصف جرجس 1566759 كفـءكفـء3272011/03/03 معلم

وحدة فاو قبلى المجمعة 2011/07/01 روضھ عید على محمود 2191403 كفـءكفـء3282011/07/16 معلم

2011/07/01 الیاسنیة بحرى االعدادیة ریمون طلعت میالد قدیس 2207687 كفـءكفـء3292011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/03/01 ریھام فوزى ابراھیم خلیل 1755503 كفـءكفـء3302011/03/03 معلم

مصنع السكر الثانویة المشتركة 2011/07/01 زین العابدین دمحم خلیفھ دمحم 2199178 كفـءكفـء3312011/07/16 معلم

مصنع السكر بدشنا 2011/07/01 زینب ابراھیم جابر دمحم 1706193 كفـءكفـء3322011/07/07 معلم

االعدادیة المھنیة 2011/07/01 زینب الوردانى عباس قاعود 1611841 كفـءكفـء3332011/07/16 معلم

نجح طلحة االعدادیة 2011/07/01 زینب بخیت عبدالاله عمران 2200802 كفـءكفـء3342011/07/16 معلم

العمارى للتعلیم االساسى 2011/07/01 زینب رفعت حسین حسنین 2405508 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/07/01 زینب عبادى عبدالبارى احمد 2200737 كفـءكفـء3362011/07/16 معلم

نجع الشیخ عبد الكریم 2011/03/01 زینب عبد الصبور عبد الاله فھیم 742751 كفـءكفـء3372011/03/03 معلم

سیدى ابراھیم الفاوى 2011/07/01 زینب عبدالحمید قاسم السمان 1596774 كفـءكفـء3382011/07/16 معلم

مصنع السكر الثانویة المشتركة 2011/07/01 زینب عبدالرحیم دمحم عبدالمتجلى 2358868 كفـءكفـء3392011/07/16 معلم

فصول ریاض اطفال دشنا بنین 2011/07/01 زینب عبدالسمیع الصادق دمحم 2207511 كفـءكفـء3402011/07/16 معلم
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ابوبكرالصدیق االعدادیة بالصبریات 2011/07/01 زینب دمحم كامل دمحم 2192881 كفـءكفـء3412011/07/16 معلم

ابودیاب شرق االعدادیة 2011/02/21 زینب دمحم دمحم على 2153381 كفـءكفـء3422011/02/22 معلم

فاو بحرى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 زینب دمحم مصطفى دمحم 2234736 كفـءكفـء3432011/07/16 معلم

عمربن الخطاب بدشنا 2011/07/01 زینب دمحم یوسف دمحم 2199543 كفـءكفـء3442011/07/16 معلم

نجع الدار االعدادیة المشتركة 2011/07/01 زینب محمود حسنى دمحم 2195672 كفـءكفـء3452011/07/16 معلم

النیل األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/07/01 زینب مدنى عبدالعال عبدالرحیم 2192011 كفـءكفـء3462011/07/16 معلم

نجع الدار األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 زینب نورالدین دمحم االمین عبدهللا 1582623 كفـءكفـء3472011/07/16 معلم

ریاض اطفال ام كلثوم 2011/07/01 سالمھ دمحم زغلول دمحم 2218185 كفـءكفـء3482011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سامح خلف توفیق سالمھ 2238159 كفـءكفـء3492011/07/16 معلم

سالم والعجمى بالعطیات 2011/07/01 سامى الضبع اسكندر مرقص 2204490 كفـءكفـء3502011/07/16 معلم

أبومناع بحري الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 سامى محمود عاشور حجى 2258214 كفـءكفـء3512011/07/16 معلم

فاو بحرى األبتدائیة المشتركة 2011/07/16 سامیة ابراھیم سالم ابوالمجد 2212407 كفـءكفـء3522011/07/16 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/02/21 سامیة محمود على محمود 1613328 كفـءكفـء3532011/02/22 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/03/01 سامیھ ابوالعباس دمحم سعد 2200210 كفـءكفـء3542011/03/03 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 سامیھ حسین عباس على 2258304 كفـءكفـء3552011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بفاو قبلى 2011/07/01 سحر  عبده زنباعى على 2196489 كفـءكفـء3562011/07/16 معلم

السالم بفاو قبلى ریاض أطفال 2011/03/01 سحر احمد غانم دمحم 2196479 كفـءكفـء3572011/03/03 معلم
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مھدي دمحم طھ 2011/07/01 سحر شحات جاد احمد 2192705 كفـءكفـء3582011/07/16 معلم

نجح طلحة االعدادیة 2011/07/01 سحر شموخى عبدالحمید حسانین 2201802 كفـءكفـء3592011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/03/01 سحر عبدالفتاح احمد خلیفة 1573192 كفـءكفـء3602011/03/03 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 سحر دمحم عبدالحمید على 2192051 كفـءكفـء3612011/07/16 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/02/21 سحر دمحم عبدالوھاب حسن 2192466 كفـءكفـء3622011/02/22 معلم

مھدي دمحم طھ 2011/07/01 سحر محمود حسین احمد 2227584 كفـءكفـء3632011/07/16 معلم

نجح طلحة االعدادیة 2011/07/01 سعاد حسنى حسانین ابراھیم 2200332 كفـءكفـء3642011/07/16 معلم

الفاویة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سعاد دمحم الطاھر حسین 1575540 كفـءكفـء3652011/03/03 معلم

الشھید محمودالسید دمحم األمین االبتدائیة 2011/02/21 سعاد دمحم محمود احمد 1582630 كفـءكفـء3662011/02/22 معلم

2011/02/21 الطرایفة االعدادیة سعد احمد محمود احمد 1572397 كفـءكفـء3672011/02/22 معلم

على بن ابى طالب 2011/07/01 سعد هللا دمحم احمد دمحم 2191887 كفـءكفـء3682011/07/16 معلم

الغرابوة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سعودات على احمد على 2194425 كفـءكفـء3692011/07/16 معلم

الیاسنیة قبلى تعلیم اساسي 2011/07/01 سعودى زكى متولى دمحم 2197018 كفـءكفـء3702011/07/16 معلم

نجع عزوز األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سعید ابوعیاط قاسم  حسن 2188485 كفـءكفـء3712011/03/03 معلم

الجحارید االعدادیة 2011/07/01 سكینھ انور دمحم احمد 2193799 كفـءكفـء3722011/07/16 معلم

دشنااألبتدائیة بنات 2011/07/01 سكینھ سید محمود موسى 2192147 كفـءكفـء3732011/07/16 معلم

ابومناع بحرى بنات االعدادیة 2011/02/21 سلمى عبدالطیف عبدالرحیم دمحم 2192774 كفـءكفـء3742011/02/22 معلم
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ابو مناع بحرى األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 سلوى عبدالباسط حسن ابوبكر 2189537 كفـءكفـء3752011/02/22 معلم

مصنع السكر بدشنا 2011/07/01 سلوى محمود ابراھیم خلیل 2196564 كفـءكفـء3762011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/02/21 سماح سید على حسین 1608668 كفـءكفـء3772011/02/22 معلم

عزازیة دشنا ریاض اطفال 2011/02/21 سماح معوض عمارة عوض 742721 كفـءكفـء3782011/02/22 معلم

االقباط األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/02/21 سمر حسنى مغربى عفیفى 1572826 كفـءكفـء3792011/02/22 معلم

السمطا بحرى االعدادیة 2011/07/01 سمر على حسین على 2200745 كفـءكفـء3802011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/02/21 سمیحة حمدى فرغلى دمحم 1608443 كفـءكفـء3812011/02/22 معلم

العبور ریاض اطفال 2011/03/01 سمیحة محمود حسین أحمد 1608321 كفـءكفـء3822011/03/03 معلم

ال فرج ریاض اطفات 2011/02/21 سمیحھ عواد ابراھیم دمحم 1568875 كفـءكفـء3832011/02/22 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/07/01 سمیحھ محمود حامد دمحم 2196510 كفـءكفـء3842011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سمیره مصطفى احمد عبدالسمیع 2305703 كفـءكفـء3852011/07/16 معلم

ریاض اطفال النھضة الحدیثة 2011/02/21 سناء جاب هللا ابراھیم احمد 2194304 كفـءكفـء3862011/02/22 معلم

نجع الذھنات بالسمطا بحرى 2011/07/01 سناء یونس دمحم الصغیر 1594090 كفـءكفـء3872011/07/16 معلم

نجع الدار األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سنیة دمحم ابوبكر احمد 1582606 كفـءكفـء3882011/07/16 معلم

فاو بحرى االعدادیة 2011/07/01 سھام اسماعیل عبدهللا اسماعیل 2200328 كفـءكفـء3892011/07/16 معلم

نجح طلحة االعدادیة 2011/07/01 سھام سید خلیفھ السید 2196631 كفـءكفـء3902011/07/16 معلم

ال فرج االبتدائیة بنجع عثمان 2011/07/01 سھام صبرى عبدالعال محمود 2200841 كفـءكفـء3912011/07/16 معلم
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دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 سھام فتحى كامل جوده 2258317 كفـءكفـء3922011/07/16 معلم

دشنا الرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/02/21 سھام كمال الدین امین  احمد 2231843 كفـءكفـء3932011/02/22 معلم

الشھید دمحم انور جمعھ عبدالكریم 2011/02/21 سھى ابراھیم دمحم ابراھیم 2195111 كفـءكفـء3942011/02/22 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سھیر زكى لبیب لوقا 2220046 كفـءكفـء3952011/07/16 معلم

االیمان االعدادیة بحراجیة العزب 2008/10/30 سھیر عبد الحمید ابوالقاسم دمحم 2199336 كفـءكفـء3962011/02/22 معلم

سیدى ابراھیم الفاوى 2011/07/01 سھیر عبدالحلیم احمد حسن 1596716 كفـءكفـء3972011/07/16 معلم

الشرابلة االعدادیة 2011/07/01 سید احمد عبدالرحمن محمود 2201061 كفـءكفـء3982011/07/16 معلم

ال فرج االبتدائیة بنجع عثمان 2011/02/21 سید على احمد محمود 1568704 كفـءكفـء3992011/02/22 معلم

الرملة ریاض اطفال 2011/07/01 شادیھ دمحم احمد عبدهللا 2190104 كفـءكفـء4002011/07/16 معلم

الشھید محمودالسید دمحم األمین االبتدائیة 2011/07/01 شادیھ دمحم على محمود 2189824 كفـءكفـء4012011/07/16 معلم

الرملة بابى مناع بحرى 2011/02/21 شاذلى حسین دمحم حسین 742444 كفـءكفـء4022011/02/22 معلم

الشھید دمحم انور جمعھ عبدالكریم 2011/07/01 شحات قرنى محمود حسن 2197194 كفـءكفـء4032011/07/16 معلم

الشھید دمحم انور جمعھ عبدالكریم 2011/07/01 شحات نور عطا دمحم 2204294 كفـءكفـء4042011/07/16 معلم

نجع الدار االعدادیة المشتركة 2011/07/01 شریف عبدالموجود سعید عثملى 2192094 كفـءكفـء4052011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 شریف عالم دمحم محمود 2258314 كفـءكفـء4062011/07/16 معلم

نجع عزوز األعدادیة المشتركة 2011/03/01 شریف دمحم عبدالسمیع وھب هللا 2185380 كفـءكفـء4072011/03/03 معلم

مصنع السكر بدشنا 2011/02/21 شرین حماد عبد النبى عبد الغنى 1572386 كفـءكفـء4082011/02/22 معلم
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ریاض اطفال فاوبحرى 2011/07/01 شرین یوسف جرجس یوسف 2200170 كفـءكفـء4092011/07/16 معلم

أبو مناع بحرى االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 شنوده یوسف شاكر غبلایر 2196954 كفـءكفـء4102011/07/16 معلم

السمطا قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 شھیره عبدالرازق متولى ابراھیم 2218330 كفـءكفـء4112011/03/03 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/07/01 شیرین ادیب وھبھ سعید 2194431 كفـءكفـء4122011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 شیرین عادل ایوب مینا 2199539 كفـءكفـء4132011/07/16 معلم

دشنااألبتدائیة بنات 2011/03/01 شیرین فكرى سلیمان تقى الدین 1608362 كفـءكفـء4142011/03/03 معلم

ریاض اطفال النھضة الحدیثة 2011/02/21 شیماء ابوالحجاج فكرى حسن 2196484 كفـءكفـء4152011/02/22 معلم

عزبة االلفى األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 شیماء جابر عبدالحمید عبدالعزیز 2194169 كفـءكفـء4162011/02/22 معلم

الجحارید االعدادیة 2011/07/01 شیماء سید دمحم الصغیر 2245958 كفـءكفـء4172011/07/16 معلم

دشنا الرسمیة للغات 2011/03/01 شیماء شورى دمحم محمود 2192862 كفـءكفـء4182011/03/03 معلم

سیدى ابراھیم الفاوى 2011/07/01 شیماء عبدالحلیم احمد حسن 2200906 كفـءكفـء4192011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 شیماء عبدالوھاب محمود عبدالباقى 2264967 كفـءكفـء4202011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 شیماء دمحم حفنى احمد 2233157 كفـءكفـء4212011/07/16 معلم

السمطا بحرى االعدادیة 2011/03/01 شیماء دمحم دمحم حسن 2177756 كفـءكفـء4222011/03/03 معلم

الجحارید االعدادیة 2011/07/01 شیماء محمود حامد حسین 2199346 كفـءكفـء4232011/07/16 معلم

نجع الدار األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صابر عبدالمنعم عبدالراضى على 2190637 كفـءكفـء4242011/07/16 معلم

حراجیة العزب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صابرین عبدالرحیم رمضان ابراھیم 2195000 كفـءكفـء4252011/07/16 معلم
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السالم االبتدائیة بفاو قبلى 2011/07/01 صابرین دمحم احمد حفنى 1595417 كفـءكفـء4262011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/02/21 صبرى على العبیط ابوزید 1608663 كفـءكفـء4272011/02/22 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 صحر عبدالمنعم دمحم ھمام 2195602 كفـءكفـء4282011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق ع بفاو بحرى 2011/07/01 صفاء حمور جادهللا بدر 2200310 كفـءكفـء4292011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بفاو قبلى 2011/02/21 صفاء عبدالسالم ھاشم عبدالسالم 1594148 كفـءكفـء4302011/02/22 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 صفاء دمحم التھامى احمد 1611774 كفـءكفـء4312011/03/02 معلم

النھضة الحدیثة األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/07/01 صفاء دمحم جاب هللا السمان 2202886 كفـءكفـء4322011/07/16 معلم

دشنا األبتدائیة بنین 2011/07/01 صفاء دمحم عبداللطیف على 2191071 كفـءكفـء4332011/07/16 معلم

الفاویة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صفاء محمود الشاویش احمد 2195187 كفـءكفـء4342011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 صفاء مصطفى عبدالمطلب حسن 2194912 كفـءكفـء4352011/07/16 معلم

السمطا بحرى االعدادیة 2011/07/01 صفاء مغربى محمود ابراھیم 2215027 كفـءكفـء4362011/07/16 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/02/21 صفاء یوسف الطیرى مصطفى 1589927 كفـءكفـء4372011/02/22 معلم

نجع الدار األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 صفوت عبداللطیف احمد دمحمین 1582637 كفـءكفـء4382011/02/22 معلم

نجع المرجیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 صالح رافت حبیب لوقا 2194225 كفـءكفـء4392011/07/16 معلم

وحدة فاو قبلى المجمعة 2011/07/01 صالح فاوى یوسف حفنى 2194974 كفـءكفـء4402011/07/16 معلم

2011/07/01 السمطا قبلى األعدادیة ضیاءالدین مصطفى عبادى سلیمان 2200226 كفـءكفـء4412011/07/16 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2011/07/01 طارق ابراھیم دمحم ربیعى 2299098 كفـءكفـء4422011/07/01 معلم
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نجع قرین االبتدائیة بدشنا 2011/07/01 طارق ابوالقاسم عكاشھ عبدالعزیز 2191218 كفـءكفـء4432011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 طارق صالح عباس دمحم 2264966 كفـءكفـء4442011/07/16 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/02/21 طارق عبدالمنعم عبدالعال ھریدى 1610018 كفـءكفـء4452011/02/22 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2011/02/21 طارق على قاعود على 1574770 كفـءكفـء4462011/02/22 معلم

مصنع السكر األعدادیة المشتركة 2011/07/01 طاھره سعید على احمد 2201721 كفـءكفـء4472011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق ع بفاو بحرى 2011/07/01 طلعت صابر  عبدهللا دمحم 2193179 كفـءكفـء4482011/07/16 معلم

دشنا األبتدائیة بنین 2011/07/01 طھ العربى احمد العربى 2191043 كفـءكفـء4492011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/02/21 طھ یحیى دمحم مرسى 1610204 كفـءكفـء4502011/02/22 معلم

دشنا الرسمیة للغات 2011/02/21 عارف دمحم عارف دمحم 1551985 كفـءكفـء4512011/02/22 معلم

الشرابلة االعدادیة 2011/07/01 عاطف احمد رسالن دمحم 2192469 كفـءكفـء4522011/07/16 معلم

الشھید محمودالسید دمحم األمین االبتدائیة 2011/07/01 عاطف عطیت هللا دمحم ابوالحسن 1755427 كفـءكفـء4532011/07/16 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2011/02/21 عامر عمران ابوالحسن عبدالجلیل 2196666 كفـءكفـء4542011/02/22 معلم

2011/07/01 نجع قطیب االعدادیة عایده راؤف عزمى بشیر 2258220 كفـءكفـء4552011/07/16 معلم

الغرابوة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عائشھ عمران احمد على 2194422 كفـءكفـء4562011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة بالشیخ على شرق 2011/07/01 عبادى احمد عبدالظاھر دمحم 2194010 كفـءكفـء4572011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عبد الرحمن عبد هللا دمحم احمد 735609 كفـءكفـء4582011/07/16 معلم

الرملة بابى مناع بحرى 2011/02/21 عبد هللا احمد عبدهللا بسطاویسى 742477 كفـءكفـء4592011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اوالد حمادى االبتدائیةبابى دیاب شرق 2011/07/01 عبد هللا جامع فؤاد احمد 1574900 كفـءكفـء4602011/07/16 معلم

السمطا بحرى الثانویة 2010/08/16 عبد الناصر مبارك سید دمحم 1594075 كفـءكفـء4612011/03/03 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/02/21 عبدالحلیم محمود توفیق عبدهللا 1610105 كفـءكفـء4622011/02/22 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بنجع سعید 2011/07/01 عبدالحلیم محمود عبدالعزیز دمحم 2192068 كفـءكفـء4632011/07/16 معلم

االمام الشافعى 2011/07/01 عبدالرحیم عریان عبدالرحیم على 2191906 كفـءكفـء4642011/07/16 معلم

الشھداء بابى مناع بحرى 2011/07/01 عبدالرحیم على العبد صدیق 1615412 كفـءكفـء4652011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى بنین االعدادیة 2011/07/01 عبدالستار صالح دمحم عبدالرحیم 2191989 كفـءكفـء4662011/07/16 معلم

التحریر االبتدائیة بنجع عبد القادر 2011/07/01 عبدالستار محمود دمحم حسین 1706501 كفـءكفـء4672011/07/16 معلم

نجع عزوز األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عبدالغنى دمحم احمد سند 2192887 كفـءكفـء4682011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عبدالفضیل سعدالدین السید احمد 2264970 كفـءكفـء4692011/07/16 معلم

البالبیش بالصبریات 2011/02/21 عبدالكریم جعفر ابوالحمد دمحم 1552036 كفـءكفـء4702011/02/22 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عبدالاله بخیت عبدالاله عمران 2258331 كفـءكفـء4712011/07/16 معلم

2011/07/01 نجع سعید االعدادیة المشتركة عبداللاله علومھ دمحم دمحم 2194840 كفـءكفـء4722011/07/16 معلم

2011/07/01 نجع سعید االعدادیة المشتركة عبدهللا حشمت ابراھیم محمود 2190421 كفـءكفـء4732011/07/16 معلم

الشیخ على شرق األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبدالناصر رمضان محمود احمد 2193594 كفـءكفـء4742011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/02/21 عبدالناصر على صدیق عبادى 1573350 كفـءكفـء4752011/02/22 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبده عبده مخلوف توفیق 1611686 كفـءكفـء4762011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عباس الزنباعى االبتدائیة 2011/07/01 عبلھ محفوظ مصطفى مرسى 2191409 كفـءكفـء4772011/07/16 معلم

ریاض اطفال مصنع السكر 2011/02/21 عبیر ابوزید محمود السمان 2196987 كفـءكفـء4782011/02/22 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/07/01 عبیر احمد على دمحم 2236382 كفـءكفـء4792011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/07/01 عبیر خلیفھ عبدالرحیم احمد 2192513 كفـءكفـء4802011/07/16 معلم

نجع قطیب األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عبیر عبدالرحیم عبدالاله احمد 1613088 كفـءكفـء4812011/03/03 معلم

الرملة بابى مناع بحرى 2011/07/01 عبیر على ابراھیم على 2191938 كفـءكفـء4822011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 عبیر فاوى انور دمحم 2394928 كفـءكفـء4832011/07/16 معلم

ابودیاب شرق االعدادیة 2011/03/01 عبیر دمحم عبدالحمید الصغیر 1574792 كفـءكفـء4842011/03/03 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 عبیر دمحم فؤاد ابوالحسن 2193797 كفـءكفـء4852011/07/16 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبیر مصطفى كامل عثمان 1611801 كفـءكفـء4862011/07/16 معلم

ابومناع  غرب االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عثمان محمود عبدالاله عبدالرحمن 1591656 كفـءكفـء4872011/07/16 معلم

ابو مناع غرب األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 عدلى خلیل دمحم خلیل 1557766 كفـءكفـء4882011/02/22 معلم

العطیات االعدادیة 2011/07/01 عراقیھ عبدالراضى جبر احمد 2201042 كفـءكفـء4892011/07/16 معلم

ابومناع بحرى بنات االعدادیة 2011/02/21 عزة حمزة محمود مراد 1574821 كفـءكفـء4902011/02/22 معلم

نجع قطیب األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عزة دمحم عبدهللا احمد 2257574 كفـءكفـء4912011/03/03 معلم

العبور ریاض اطفال 2011/03/01 عزة محمود على محمود 1573129 كفـءكفـء4922011/03/03 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/07/01 عزه زین العابدین عمر احمد 2200373 كفـءكفـء4932011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم االبتدائیة بفاو قبلى 2011/07/01 عفاف بدرى نافع جیالنى 2192661 كفـءكفـء4942011/07/16 معلم

ریاض اطفال فاوبحرى 2011/03/01 عفاف رضى لبیق اسحاق 2194943 كفـءكفـء4952011/03/03 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/02/21 عفاف كساب بدوى احمد 2194731 كفـءكفـء4962011/02/22 معلم

دشنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عال حسن محمود الصغیر 2400470 كفـءكفـء4972011/07/16 معلم

نجع القمبرة االبتدائیة 2011/07/01 عال عبدهللا عبدالعزیز ابوبكر 1613152 كفـءكفـء4982011/07/16 معلم

الشیخ على شرق األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عالء عبدالوھاب حماده دمحم 2401849 كفـءكفـء4992011/07/16 معلم

نجع عزوز األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 عالء دمحم سلیم دمحم 2188474 كفـءكفـء5002011/03/03 معلم

دشنا الفنیة للشئون الفندقبة والخدمات السیاحیة 2011/07/01 عالء دمحم على دمحم 2194738 كفـءكفـء5022011/07/16 معلم

االیمان االعدادیة بحراجیة العزب 2011/02/21 عالء محمود كامل محمود 1613497 كفـءكفـء5032011/02/22 معلم

2011/07/01 نجع سعید االعدادیة المشتركة على احمد دمحم فراج 2195645 كفـءكفـء5042011/07/16 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/03/01 على حربى الصادق دمحمین 1609986 كفـءكفـء5052011/03/03 معلم

2011/03/01 نجع سعید األعدادیة الجدیدة على صالح موسى دمحم 2194122 كفـءكفـء5062011/03/03 معلم

الشیخ على شرق األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 على دمحم االكحل طقلل 1612050 كفـءكفـء5072011/02/22 معلم

ابو مناع بحرى بنین االعدادیة 2011/07/01 على دمحم محمود على 2191965 كفـءكفـء5082011/07/16 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2011/07/01 على دمحم مصطفى السمان 1607729 كفـءكفـء5092011/07/16 معلم

وحدة فاو قبلى المجمعة 2011/02/21 علي جاد الكریم دمحم علي 742713 كفـءكفـء5102011/02/22 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/07/01 علیاء عباس حسین دمحم بجاتو 2200375 كفـءكفـء5112011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السمطا بحرى االعدادیة 2011/03/01 عماد الدین عبد الحمید دمحم ابو الحسن 1612412 كفـءكفـء5122011/03/03 معلم

السمطا قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عماد عبدالاله احمد الطاھر 2400660 كفـءكفـء5132011/07/16 معلم

سالم والعجمى بالعطیات 2011/02/21 عماد لطیف عزیز بقطر 1612078 كفـءكفـء5142011/02/22 معلم

2011/02/21 نجع سعید األعدادیة الجدیدة عمر ابوالحجاج عبدالاله بكیر 2194131 كفـءكفـء5152011/02/22 معلم

الشیخ على شرق األبتدائیة المشتركة 2003/12/23 عمر احمدمبارك سید عمر 1612042 كفـءكفـء5162011/07/16 معلم

نجع القمبرة االبتدائیة 2011/07/01 عمرو سید عبدهللا عبدالمحسن 2195019 كفـءكفـء5172011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عمرو عبدالحمید عبدالرحیم عمر 2189582 كفـءكفـء5182011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عمرى ابوالمجد حفنى مصطفى 2266789 كفـءكفـء5192011/07/16 معلم

نجع عزوز األبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عیاد حمدى دمحم یوسف 2191863 كفـءكفـء5202011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 غاده عبدهللا امین عبدالرحیم 2392034 كفـءكفـء5212011/07/16 معلم

الفاویة الجدیدة 2011/07/01 غاده دمحم سالم دمحم 2202868 كفـءكفـء5222011/07/16 معلم

العبور األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/07/01 غالیة دمحم عبدهللا على 1705172 كفـءكفـء5232011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بفاو قبلى 2011/07/01 فاتن فاوى حفنى مصطفى 2192631 كفـءكفـء5242011/07/16 معلم

نجع قرین االبتدائیة بدشنا 2011/07/01 فاتن دمحم احمد دمحم 2212780 كفـءكفـء5252011/07/16 معلم

2011/07/01 نجع قطیب االعدادیة ٠فاطمة الزھراء دمحمولقبة نور احمد ابراھیم  1572748 كفـءكفـء5262011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 فاطمة دمحم عبداللطیف احمد 1608671 كفـءكفـء5272011/07/16 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 فاطمة یوسف مصطفى عبدهللا 1611760 كفـءكفـء5282011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مھدي دمحم طھ 2011/07/01 فاطمھ ابراھیم دمحم عمر 2192729 كفـءكفـء5292011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/03/01 فاطمھ الزھراء ابراھیم  حسن مصطفى 2209044 كفـءكفـء5302011/03/03 معلم

دشنا الرسمیة للغات االعدادیة 2011/07/01 فاطمھ الزھراء احمد جادالمولى احمد 2201054 كفـءكفـء5312011/07/16 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ عبددالمنعم  تونى احمد 2262879 كفـءكفـء5322011/07/16 معلم

نجع عزوز األعدادیة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ عرفھ احمد عثمان 2194022 كفـءكفـء5332011/07/16 معلم

نجع قطیب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ دمحم مصطفى عمر 2199547 كفـءكفـء5342011/07/16 معلم

ابومناع بحرى بنات االعدادیة 2011/02/21 فایزه حامد احمد عثمان 2191229 كفـءكفـء5352011/02/22 معلم

ال فرج االبتدائیة بنجع عثمان 2011/03/01 فتحیة عمر دمحم احمد 742501 كفـءكفـء5362011/03/03 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/02/21 فیفیان خیر سالمة مجلع 1592629 كفـءكفـء5372011/02/22 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/02/21 فیلیب حلیم فارس شنوده 2199185 فوق المتوسطكفـء5382011/02/22 معلم

السمطا بحرى االعدادیة 2011/03/01 قرشى خلیفھ احمد بغدادى 1738369 كفـءكفـء5392011/03/03 معلم

السادات االعدادیة بدشنا 2011/07/01 كاترین  فایز میخائیل ابراھیم 2208387 كفـءكفـء5402011/07/16 معلم

الجحارید االعدادیة 2011/07/01 كرستین ابراھیم مخلص رمیس 2196523 كفـءكفـء5412011/07/16 معلم

عباس الزنباعى االبتدائیة 2011/07/01 كرستین خالد احمد الفھیم 2192028 كفـءفوق المتوسط5422011/07/16 معلم

دشنا األبتدائیة بنین 2011/07/01 كرستین قیصر سلیمان داوود 2194040 كفـءكفـء5432011/07/16 معلم

سالم والعجمى االعدادیة 2011/07/01 كرم عبدالحمید حامد اسماعیل 2210925 كفـءكفـء5442011/07/16 معلم

وحدة فاو قبلى المجمعة 2011/02/21 كرم كمال عبدالمطلب دمحم 1563157 كفـءكفـء5452011/02/22 معلم
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الشھداء بابى مناع بحرى 2011/02/21 كرم مبارك حسن احمد 1615440 كفـءكفـء5462011/02/22 معلم

فصول بنى قطیة الثانویة 2011/07/01 كرم دمحم عبداللطیف احمد 1608676 كفـءكفـء5472011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/02/21 كریستینا عبده مرقص عبدالمالك 2193721 كفـءكفـء5482011/02/22 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2009/02/21 كریمة ابوالعباس عبدالرحیم حسن 1611990 كفـءكفـء5492011/07/22 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 كریمة مصطفى یس عبدالمحسن 1592602 كفـءكفـء5502011/07/16 معلم

فصول ریاض اطفال دشنا بنین 2011/07/01 كریمھ جابر على دردیر 2207637 كفـءكفـء5512011/07/16 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/07/01 كریمھ محمود ابراھیم عبدالمطیع 2196508 كفـءكفـء5522011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 كریمھ محمود ابوزید دمحم 2194870 كفـءكفـء5532011/07/16 معلم

ابو مناع غرب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 كمال احمد راشد حسین 2190675 كفـءكفـء5542011/07/16 معلم

ام كلثوم األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 كمال محمود احمد االمین 2256511 كفـءكفـء5552011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 لمیاء بدرى بسطاوى ھمام 2196553 كفـءكفـء5562011/07/16 معلم

سیدى ابراھیم الفاوى 2011/07/01 لمیاء عطا جادالكریم دمحم 2200913 كفـءكفـء5572011/07/16 معلم

2011/07/01 نجع قطیب االعدادیة لمیاء دمحم عبدهللا احمد 2201667 كفـءكفـء5582011/07/16 معلم

الشھید محمودالسید دمحم األمین االبتدائیة 2011/07/01 لیلى حسین احمد عمر 2195049 كفـءكفـء5592011/07/16 معلم

البالبیش بالصبریات 2011/07/01 لیلى حماده یوسف دمحم 2181901 كفـءكفـء5602011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/02/21 لیلى دمحم السید احمد 2197059 كفـءكفـء5612011/02/22 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ماجد دمحمالسعدى عبد المجید على 1575475 كفـءكفـء5622011/07/16 معلم
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الشھداء بابى مناع بحرى 2011/02/21 مادلین صبحى ونیس شنوده 742597 كفـءكفـء5632011/02/22 معلم

ریاض أطفال ناصر بالعزب 2011/03/01 مارى سلطان وھیب بنیامین 2196494 كفـءكفـء5642011/03/03 معلم

دشنااألبتدائیة بنات 2011/07/01 مارى صابر ولیم تاوضروس 2199296 كفـءكفـء5652011/07/16 معلم

السادات االعدادیة بدشنا 2011/02/21 مارى صالح حلمى لوقا 1607207 كفـءكفـء5662011/02/22 معلم

ابومناع بحرى بنات االعدادیة 2011/02/21 ماریان تاوضروس عجایبى تاوضروس 1629036 كفـءكفـء5672011/02/22 معلم

نجع الجزیرة للتعلیم االساسى بالصبریات 2011/07/01 ماریان وصفى شكر هللا واصف 2200341 كفـءكفـء5682011/07/16 معلم

نجع سعید االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 ماھر حسین عبدالحمید حسن 2188884 كفـءكفـء5692011/03/03 معلم

نجع الجزیرة للتعلیم األساسى بالصبریات 2011/07/01 ماھر عطیھ بدر دمحم 2199031 كفـءكفـء5702011/07/16 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مایكل اسحق حافظ طنیوس 2199577 كفـءكفـء5712011/07/16 معلم

الیاسنیة بحرى 2011/02/21 مایكل حنا اسكندر میخائیل 742478 كفـءكفـء5722011/02/22 معلم

نجع عزوز األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 مبارك  دمحم على علیو 2188468 كفـءكفـء5732011/03/03 معلم

الخطیب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مبارك احمد على دمحم 2193311 كفـءكفـء5742011/07/16 معلم

الشھید دمحم انور جمعھ عبدالكریم 2011/07/01 مبارك جمعھ احمد سلیمان 2197189 كفـءكفـء5752011/07/16 معلم

ال فرج االبتدائیة بنجع عثمان 2011/07/01 مبارك حسن یوسف ابراھیم 2200835 كفـءكفـء5762011/07/16 معلم

الشھید دمحم انور جمعھ عبدالكریم 2011/02/21 مبارك سالمھ بخیت دمحم 2206307 كفـءكفـء5772011/02/22 معلم

2011/07/01 اوالد حمادى االعدادیة مبارك عبدالفضیل على احمد 2195012 كفـءكفـء5782011/07/16 معلم

ابومناع  غرب االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مبارك عطا ذكى دمحم 1591670 كفـءكفـء5792011/07/16 معلم
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السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مبارك على دمحم اسماعیل 1611626 كفـءكفـء5802011/07/16 معلم

الغرابوة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مبارك دمحم دمحم جادالكریم 1612067 كفـءكفـء5812011/07/16 معلم

نجع عزوز األعدادیة المشتركة 2011/07/01 مجدى خیرى عالم  عثمان 2188772 كفـءكفـء5822011/07/16 معلم

العمارى للتعلیم االساسى 2011/07/01 محروس بسطاوى وھب هللا ھمام 2192140 كفـءكفـء5832011/07/16 معلم

نجع الدار األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محسب دمحم عبدالجلیل دمحم 2196659 كفـءكفـء5842011/07/16 معلم

نجع عزوز األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محسن مبارك حمادة محمود 1610148 كفـءكفـء5852011/07/16 معلم

نجع عزوز األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محسن دمحم حمدان محیسن 1610163 كفـءكفـء5862011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/07/01 محسن دمحم سالم دمحم 1582638 كفـءكفـء5872011/07/16 معلم

البالبیش بالصبریات 2011/07/01 محفوظ فوزى عبدالحافظ دمحم 2181878 كفـءكفـء5882011/07/16 معلم

عزبة االلفى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم ابراھیم محمود ابراھیم 2194285 كفـءكفـء5892011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/07/01 دمحم ابو الحمد دمحم دمحم 742431 كفـءكفـء5902011/07/16 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم احمد جادهللا رسالن 2199356 كفـءكفـء5912011/07/16 معلم

الطرایفة االبتدائیة بالعزب 2011/07/01 دمحم احمد عباس خلیفھ 2195638 كفـءكفـء5922011/07/16 معلم

مصنع السكر األعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم احمد عبدهللا عبدالرحمن 2237217 كفـءكفـء5932011/07/16 معلم

مصنع السكر الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم احمد دمحم احمد 2191950 كفـءكفـء5942011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة بنجع سعید 2011/07/01 دمحم احمد نورالدین دمحم 2192081 كفـءكفـء5952011/07/16 معلم

التحریر االبتدائیة بنجع عبد القادر 2011/03/01 دمحم العربى احمد دمحم احمد 2200651 كفـءكفـء5962011/03/03 معلم
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دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دمحم بركات دمحم احمد 2266792 كفـءكفـء5972011/07/16 معلم

نجع سعید االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم بكرى جادالرب احمد 2195146 كفـءكفـء5982011/07/16 معلم

الحسین للتعلیم األساسى بعزبة األلفى 2011/02/21 دمحم جاد احمد حسن 1572363 كفـءكفـء5992011/02/21 معلم

البالبیش بالصبریات 2011/02/21 دمحم جبریل دمحم دمحم 744025 كفـءكفـء6002011/02/22 معلم

النھضة الحدیثة األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/07/01 دمحم جمال قدرى مغازى 2387634 كفـءكفـء6012011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دمحم حسن دمحم احمد 2258308 كفـءكفـء6022011/07/16 معلم

أبو مناع بحرى االبتدائیة الحدیثة 2011/02/21 دمحم حسن مكاشفى یاسین 1754855 كفـءكفـء6032011/02/22 معلم

السمطا بحرى الثانویة 2011/07/01 دمحم حسنى سلیمان سلیم 2192920 كفـءكفـء6042011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم حسنى كامل قاعود 2210271 كفـءكفـء6052011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حسین درویش احمد 743207 كفـءكفـء6062011/07/16 معلم

نجع السایح االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حماد كمال عبدالطیف 2193357 كفـءكفـء6072011/07/16 معلم

نجع القمبرة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم حمادة احمد عید 1610006 كفـءكفـء6082011/03/03 معلم

نجع عزوز األبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 دمحم سعید دمحم رمضان 2192156 كفـءكفـء6092011/03/03 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم سعید دمحم عبدالمجید 1611694 كفـءكفـء6102011/07/16 معلم

الغرابوة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم صالح عویس دمحم 2194401 كفـءكفـء6112011/07/16 معلم

2011/07/01 الزھنات االعدادیة بالسمطا قبلى دمحم عبادى فھمى على 2199099 كفـءكفـء6122011/07/16 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/03/01 دمحم عبد الرحیم حسن ابراھیم 1607204 كفـءكفـء6132011/03/03 معلم

-----------------------------------

7438of 6490 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دشناقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ناصر بابى مناع بحرى 2011/07/01 دمحم عبدالرحیم احمد عبدالرحیم 2191909 كفـءكفـء6142011/07/16 معلم

ابوبكرالصدیق االعدادیة بالصبریات 2011/07/01 دمحم عبدالغنى عباس عبدالمجید 2192503 كفـءكفـء6152011/07/16 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/07/01 دمحم عبدالاله عطیتو احمد 1612071 كفـءكفـء6162011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم عبدالمنعم متولى ابوالیزید 2257805 كفـءكفـء6172011/07/16 معلم

مھدي دمحم طھ 2011/03/01 دمحم عبدالمنعم دمحم احمد 1615561 كفـءكفـء6182011/03/03 معلم

الشھداء االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدالواحد عبدالرحمن عمر 1572208 كفـءكفـء6192011/07/16 معلم

ابومناع بحرى بنات االعدادیة 2011/02/21 دمحم عبدالوھاب عبدالنبى ضمرانى 2191913 كفـءكفـء6202011/02/22 معلم

2011/07/01 الیاسنیھ قبلى االعدادى دمحم عبدالوھاب دمحم السمان 2207696 كفـءكفـء6212011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/07/01 دمحم عدلى ابوالحمد على 2195141 كفـءكفـء6222011/07/16 معلم

2009/01/01 فاو غرب االعدادیة دمحم عالء الدین احمد ابو بكر احمد 731941 كفـءكفـء6232011/07/16 معلم

أبومناع غرب األبتدائیة تعلیم أساسى 2011/07/01 دمحم عمر احمد على 2190580 كفـءكفـء6242011/07/16 معلم

ابومناع  غرب االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم عمر دمحم یوسف 1718550 كفـءكفـء6252011/07/16 معلم

فاو قبلى الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم فرج دمحم قاسم 2197137 كفـءكفـء6262011/07/16 معلم

الغرابوة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم فوزى على عبدالسالم 2370800 كفـءكفـء6272011/07/16 معلم

2011/07/01 الحمامدة االعدادیة دمحم متولى جابر دمحم 2221377 كفـءكفـء6282011/07/16 معلم

الصبریات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم دمحم دسوقى عبدالكریم 2194162 كفـءكفـء6292011/07/16 معلم

نجع السایح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم محمود احمد دنقل 2193149 كفـءكفـء6302011/03/03 معلم
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نجع القمبرة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم محمود دمحم الصعیدى 2197008 كفـءكفـء6312011/07/16 معلم

سالم والعجمى بالعطیات 2011/07/01 دمحم مختار بشیر دمحم 2210973 كفـءكفـء6322011/07/16 معلم

نجع الذھنات بالسمطا بحرى 2011/07/01 دمحم نبیل محمود عبد العظیم دمحم دمحم 1594085 كفـءكفـء6332011/07/16 معلم

عزبة االلفى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم ویفى عبدالحافظ دمحم 2194159 كفـءكفـء6342011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/07/01 محمود ابوزید دمحم الصغیر 2193503 كفـءكفـء6352011/07/16 معلم

عزبة االلفى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود احمد دمحم عبدالسالم 2194150 كفـءكفـء6362011/07/16 معلم

ابو مناع غرب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود احمد مصطفى عبدالرحیم 731625 كفـءكفـء6372011/07/16 معلم

سیدى ابراھیم الفاوى 2011/02/21 محمود االمیر محمود على 2197101 كفـءكفـء6382011/02/22 معلم

الحسین للتعلیم األساسى بعزبة األلفى 2011/07/01 محمود السید دمحم حسن 2371321 كفـءكفـء6392011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة بالشیخ على شرق 2011/07/01 محمود حسانى محمود عبدالحق 2283927 كفـءكفـء6402011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود حسن احمد اسماعیل 2189613 كفـءكفـء6412011/07/16 معلم

االیمان االعدادیة بحراجیة العزب 2008/08/26 محمود حسن عبدالعزیز دمحم 1568583 كفـءكفـء6422011/02/22 معلم

الفاویة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 محمود حسن على دمحم 2194487 كفـءكفـء6432011/03/03 معلم

عمربن الخطاب بدشنا 2011/02/21 محمود حسین احمد محمود 1602271 كفـءكفـء6442011/02/22 معلم

العزب األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 محمود حسین دمحم عبد هللا 1575145 كفـءكفـء6452011/02/22 معلم

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/02/21 محمود حمدى عبدالصادق حفنى 1573385 كفـءكفـء6462011/02/22 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود حمدى دمحم مھدى 2197028 كفـءكفـء6472011/07/16 معلم
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دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود رزق ابوزید ابوالعال 2215004 كفـءكفـء6482011/07/16 معلم

الیاسنیة قبلى تعلیم اساسي 2011/07/01 محمود رسالن عبد المجید دمحم 1699407 كفـءكفـء6492011/07/16 معلم

مصنع السكر الثانویة المشتركة 2011/02/21 محمود سید دمحم ابراھیم 1704398 كفـءكفـء6502011/02/22 معلم

فاو قبلى الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود عبدالسمیع دمحم احمد 2301963 كفـءكفـء6512011/07/16 معلم

الشھداء بابى مناع بحرى 2011/02/21 محمود عبدالشكور حسن دمحم 2193703 كفـءكفـء6522011/02/22 معلم

أبو مناع بحرى االبتدائیة الحدیثة 2011/02/21 محمود عبدالشكور محمود على 2190091 كفـءكفـء6532011/02/22 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 محمود عبید محمود یوسف 2266782 كفـءكفـء6542011/07/16 معلم

التحریر االبتدائیة بنجع عبد القادر 2011/07/01 محمود عكاشھ عمر دمحم 2195235 كفـءكفـء6552011/07/16 معلم

الفاویة األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 محمود دمحم بالل ابراھیم احمد 2212761 كفـءكفـء6562011/03/03 معلم

الصبریات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود دمحم سمیح دمحم على 2185491 كفـءكفـء6572011/07/16 معلم

نجع الجزیرة للتعلیم األساسى بالصبریات 2011/07/01 محمود دمحم عثمان محمود 2194254 كفـءكفـء6582011/07/16 معلم

الفاویة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود نادى محمود دمحم 2192907 كفـءكفـء6592011/07/16 معلم

ابو مناع غرب األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 محمود وردانى فرحان حسان 1557876 كفـءكفـء6602011/02/22 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مدیحة قاسم محمود احمد 1611791 كفـءكفـء6612011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 مدیحھ ابوالفضل حسن دمحم 2188812 كفـءكفـء6622011/07/16 معلم

العبور األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/02/21 مدیحھ نعمانى متولى دمحم 1607815 كفـءكفـء6632011/02/22 معلم

2011/07/01 نجع قطیب االعدادیة مدینھ دمحم عبدالرحیم دمحم 2368819 كفـءكفـء6642011/07/16 معلم
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البالبیش بالصبریات 2011/07/01 مرثا زكى جبره بخیت 2243472 كفـءكفـء6652011/07/16 معلم

فاو قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مروه احمد عبدالشافى عوض 2191847 كفـءكفـء6662011/07/16 معلم

2011/03/01 فاو غرب االعدادیة مروه صالح دمحم السید 2218304 كفـءكفـء6672011/03/03 معلم

2011/07/01 البالبیش بالصبریات االعدادیة مروه دمحمصالح الدین عبدالرحیم عبدالمطلب 2200294 كفـءكفـء6682011/07/16 معلم

2011/07/01 السمطا قبلى األعدادیة مروه محمود عالم عبدالرحیم 2200282 كفـءكفـء6692011/07/16 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2011/02/21 مروى صالح على حسن 1617073 كفـءكفـء6702011/02/21 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/07/01 مریانھ میخائیل مملوك رزق 2258225 كفـءكفـء6712011/07/16 معلم

أبومناع بحري الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مریم ادوارد عزمى عجایبى 2398854 كفـءكفـء6722011/07/16 معلم

العطیات االعدادیة 2011/03/01 مریم ایوب اندراوس سالمھ 2175619 كفـءكفـء6732011/03/03 معلم

ابوبكر الصدیق بالحراجیة 2011/07/01 مریم دیاب دمحم حسن 2193120 كفـءكفـء6742011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 مریم عباس شاكر كندس 2258313 كفـءكفـء6752011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مریم مسعود حبشى جادهللا 2195658 كفـءكفـء6762011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 مریم نظیم مرزوق موسى 2200181 كفـءكفـء6772011/07/16 معلم

ریاض اطفال عزبة األلفى 2011/02/21 مشیرة دمحم مغربى دمحم 1569829 كفـءكفـء6782011/02/22 معلم

البالبیش بالصبریات 2011/07/01 مصطفى حلمى عبدالمجید خلیل 2200899 كفـءكفـء6792011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 مصطفى عبدالحكیم حسانین محمود 2188820 كفـءكفـء6802011/07/16 معلم

2011/07/01 الحمامدة االعدادیة مصطفى عواد دمحم دمحم 2233092 كفـءكفـء6812011/07/16 معلم
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نجع الدار األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مصطفى دمحم عمر مصطفى 2193685 كفـءكفـء6822011/07/16 معلم

الشھید رمضان صدقى ابوالعال 2011/07/01 مصطفى محمود على حسین 2261720 كفـءكفـء6832011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب بفاو بحرى 2011/07/01 مصطفى محمود دمحم عبدالصادق 2198899 كفـءكفـء6842011/07/16 معلم

أبومناع غرب االعدادیة تعلیم أساسى 2011/07/01 مصطفى محمود دمحم دمحم 1613129 كفـءكفـء6852011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/02/21 مصطفى محمود مصطفى دمحم 1573222 كفـءكفـء6862011/02/22 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 مالك قدیس سالمھ مجلع 2205644 كفـءكفـء6872011/07/16 معلم

نجع عزوز األعدادیة المشتركة 2011/07/01 ممدوح رضا دمحم البس 2188784 كفـءكفـء6882011/07/16 معلم

الشرابلة االعدادیة 2011/07/01 ممدوح سلیم احمد دمحم 2305753 كفـءكفـء6892011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق االعدادیة بالشیخ على شرق 2011/02/21 ممدوح عباس لبیب صدیق 2194142 كفـءكفـء6902011/02/22 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 منال احمد عبدالسمیع احمد 2301901 كفـءكفـء6912011/07/16 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/07/01 منال احمد نصر احمد 2196513 كفـءكفـء6922011/07/16 معلم

فاو بحرى األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منال استاور لبیق اسحاق 2203534 كفـءكفـء6932011/03/03 معلم

ّ◌أل حمد االبتدائیة بفاو بحرى 2011/07/01 منال بشیر ذكرى عوض 2212418 كفـءكفـء6942011/07/16 معلم

نجع السایح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منال رمضان ابوالمجد على 1755455 كفـءكفـء6952011/03/03 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 منال زخارى صلیب الدیب 2199578 كفـءكفـء6962011/07/16 معلم

الفاویة الجدیدة 2011/07/01 منال عبدالعزیز محمود احمد 1613200 كفـءكفـء6972011/07/16 معلم

الشھداء االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منال عبدهللا مھدى على 2190289 كفـءكفـء6982011/03/03 معلم
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صالح الدین االبتدائیة المشتركةبدشنا 2011/02/21 منال كمال ودیع مرقس 2200625 كفـءكفـء6992011/02/22 معلم

ابومناع بحرى بنات االعدادیة 2011/07/01 منال محمود توفیق مصطفى 2191977 كفـءكفـء7002011/07/16 معلم

ناصر بالعزب األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منال نظیر زكى صمور 2200186 كفـءكفـء7012011/07/16 معلم

الیاسنیة قبلى تعلیم اساسي 2011/07/01 منان لبیق اسحق لطف هللا 1574665 كفـءكفـء7022011/07/16 معلم

الیاسنیة قبلى تعلیم اساسي 2011/07/01 منصف ملك الیاس بالمون 2193108 كفـءكفـء7032011/07/16 معلم

نجع الذھنات بالسمطا بحرى 2011/02/21 منى ابراھیم احمد على 1594065 كفـءكفـء7042011/02/22 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 منى رمضان عبده احمد 2264971 كفـءكفـء7052011/07/16 معلم

الشھید رمضان صدقى ابوالعال 2011/07/01 منى عادل نجیب مجلع 2192860 كفـءكفـء7062011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/02/21 منى عبدالجواد دمحم عبدالاله 2194468 كفـءكفـء7072011/02/21 معلم

عمربن الخطاب بدشنا 2011/02/21 منى عبدالرحیم دمحم السنوسى 1613317 كفـءكفـء7082011/02/22 معلم

2011/07/01 فاو غرب االعدادیة منى عبدالھادى محمود فرغلى 2199230 كفـءكفـء7092011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 منى على عبدالمجید على 2194471 كفـءكفـء7102011/07/16 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى یس ابراھیم احمد 2192475 كفـءكفـء7112011/07/16 معلم

ریاض اطفال مصنع السكر 2011/02/21 مھا جمال دمحم احمد 2203524 كفـءكفـء7122011/02/22 معلم

ام كلثوم األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 موسى على دمحم موسى 2192131 كفـءكفـء7132011/07/16 معلم

السمطا قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 مى حسنى فوزى عبدالمطلب 2214938 كفـءكفـء7142011/02/22 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 میرفت ظریف غطاس  العبادى 2238165 كفـءكفـء7152011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الیاسنیة قبلى تعلیم اساسي 2011/07/01 میالد روبیل عزمى الیاس 2201080 كفـءكفـء7162011/07/16 معلم

أبومناع غرب االعدادیة تعلیم أساسى 2011/02/21 مینا عشم ارتین منتیاس 1572734 كفـءكفـء7172011/02/22 معلم

2011/03/01 فاو غرب االعدادیة مینا ھانى شوقى مرقس 2202173 كفـءكفـء7182011/03/03 معلم

ابو مناع بحرى الثانویة 2011/07/01 نادى عبید عباس دمحم 2193997 كفـءكفـء7192011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/03/01 نادیة اسعد فخرى یوسف 1608547 كفـءكفـء7202011/03/13 معلم

السادات االعدادیة بدشنا 2011/07/01 نادیھ صالح شاكر غطاس 2199536 كفـءكفـء7212011/07/16 معلم

العبور ریاض اطفال 2011/02/21 نادیھ محمود دمحم احمد 2188463 كفـءكفـء7222011/02/22 معلم

عزبة االلفى األبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ناھد رجب دمحم على 1572374 كفـءكفـء7232011/03/03 معلم

السالم بالعطیات األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ناھد عبدالفتاح احمد الصغیر 2197034 كفـءكفـء7242011/07/16 معلم

نجع طلحة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ناھد عبدالمعز عیسى محمود 2199368 كفـءكفـء7252011/07/16 معلم

فصول بنى قطیة الثانویة 2011/07/01 نبیل بدرى شھدى بباوى 2199166 كفـءكفـء7262011/07/16 معلم

نجع الدار االعدادیة المشتركة 2010/05/13 نبیل دمحم عمر احمد 2262142 كفـءكفـء7272011/07/16 معلم

ریاض أطفال دشنا بنات 2011/07/01 نبیلة ابوالسعود مقار یوحنا 1716955 كفـءكفـء7282011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى بنین االعدادیة 2011/07/01 نبیلھ سید رزق دمحم 2191972 كفـءكفـء7292011/07/16 معلم

دشنااألبتدائیة بنات 2011/07/01 نجاة حمدى دمحم احمدبدر 2191018 كفـءكفـء7302011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/07/01 نجاح سلیمان دمحم احمد 2193753 كفـءكفـء7312011/07/16 معلم

2011/07/01 نجع قطیب االعدادیة نجالء احمد دمحم سید 2200711 كفـءكفـء7322011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الفاویة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجالء سید ابراھیم دمحم 2192720 كفـءكفـء7332011/07/16 معلم

مصنع السكر بدشنا 2011/07/01 نجالء عنتر احمد عوض 2195600 كفـءكفـء7342011/07/16 معلم

2011/07/01 فاو غرب االعدادیة نجوى ابراھیم عبدالحمید عبدالمجید 2199218 كفـءكفـء7352011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/03/01 نجوى حمادة دمحم احمد 1558889 كفـءكفـء7362011/03/03 معلم

أبومناع بحرى الحدیثة ریاض أطفال 2011/02/21 نجوى عبدالفتاح محمود عبدالرحمن 2192122 كفـءكفـء7372011/02/22 معلم

دشنا األبتدائیة بنین 2011/02/21 نجوى فخرى واصف عبدمریم 1552021 كفـءكفـء7382011/02/22 معلم

نجع الشیخ عبد الكریم 2011/07/01 نجوى فیصل دمحم محمود 2211109 كفـءكفـء7392011/07/16 معلم

ریاض اطفال مصنع السكر 2011/02/21 نجوى محمود على دمحم 2197297 كفـءكفـء7402011/02/22 معلم

نجع الجزیرة للتعلیم األساسى بالصبریات 2011/07/01 نجوى محمود دمحم محمود 1582616 كفـءكفـء7412011/07/16 معلم

مصنع السكر األعدادیة المشتركة 2011/02/21 نجیھ فرج هللا احمد عبدهللا 1622144 كفـءكفـء7422011/02/22 معلم

دشنا الفنیة للشئون الفندقبة والخدمات السیاحیة 2011/07/01 نرمین دمحم مبارك طھ حسن 2205658 كفـءكفـء7432011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نرمین نبیل رزق هللا القط 2200247 كفـءكفـء7442011/07/16 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/02/21 نسیبھ على احمد على 2235842 كفـءكفـء7452011/02/22 معلم

نجع الجامع االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نشوى ناصر مغربى صبره 2192461 كفـءكفـء7462011/07/16 معلم

عباس الزنباعى االبتدائیة 2011/07/01 نعمھ دمحم احمد حفنى 2197147 كفـءفوق المتوسط7472011/07/16 معلم

فصول بنى قطیة الثانویة 2011/07/01 نعمھ محمود ابوالمجد  احمد 2262149 كفـءكفـء7482011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 نعمھ محمود ابوالوفا عبدالعزیز 2193794 كفـءكفـء7492011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابو مناع بحرى بنین االعدادیة 2011/02/21 نعمھ محمود توفیق عبدالرحیم 1629045 كفـءكفـء7502011/02/22 معلم

الشیخ الشعراوي 2011/03/01 نفیسة خلیفة محمود دمحم 1575454 كفـءكفـء7512011/03/03 معلم

سیدى ابراھیم الفاوى 2011/07/01 نھا ممدوح عبداللطیف عبدالباقى 1572700 كفـءكفـء7522011/07/16 معلم

دشنا الرسمیة للغات 2011/07/01 نھى زكى محمود دمحم 2394944 كفـءكفـء7532011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 نھى عبدالرحیم حسن ابراھیم 2202245 كفـءكفـء7542011/07/16 معلم

فاو قبلى ع المشتركة 2011/07/01 نھى دمحم مبارك طھ حسن عوض 2200368 كفـءكفـء7552011/07/16 معلم

فاو قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 نورا عبدالموجود محمود طھ 2161515 كفـءكفـء7562011/02/22 معلم

دشنا األبتدائیة بنین 2011/03/02 ھالة عبد الراضى مبارك عبد المجید 1576778 كفـءكفـء7572011/03/03 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/02/21 ھالة یمنى جابر عبد الاله 1640991 كفـءكفـء7582011/02/22 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 ھالھ طاھر عمر دمحم 2264972 كفـءكفـء7592011/07/16 معلم

دشنا الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ھالھ على دمحم على 2175739 كفـءكفـء7602011/07/16 معلم

ال فرج االبتدائیة بنجع عثمان 2011/07/01 ھانى احمد دمحم احمد 739716 كفـءكفـء7612011/07/16 معلم

الفاویة الجدیدة 2011/07/01 ھانى حسین دمحم احمد 2226803 كفـءكفـء7622011/07/16 معلم

وحدة السمطا بحرى 2011/07/01 ھانى عبدالعزیز دمحم عثملى 2193788 كفـءكفـء7632011/07/16 معلم

مصنع السكر بدشنا 2011/07/01 ھبا احمد سید دمحم 2200781 كفـءكفـء7642011/07/16 معلم

السادات االعدادیة بدشنا 2011/02/21 ھبة احمد محمود تمام 1612001 كفـءكفـء7652011/02/22 معلم

عزبة االلفى األبتدائیة المشتركة 2011/02/21 ھبة دمحم عبدة قاسم 1571426 كفـءكفـء7662011/02/22 معلم
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ابومناع بحرى بنات االعدادیة 2011/07/01 ھبھ حماده سلیمان دردیر 2196638 كفـءكفـء7672011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/07/01 ھبھ حمدى عبدالمعین دمحم 2193759 كفـءكفـء7682011/07/16 معلم

نجع طلحة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ عبدالفتاح الفى احمد 2185544 كفـءكفـء7692011/07/16 معلم

2011/02/21 الطرایفة االعدادیة ھبھ محروس حسن عبد الرحیم 1594071 كفـءكفـء7702011/02/22 معلم

نجح طلحة االعدادیة 2011/07/01 ھبھ دمحم احمد عفیفى 2198999 كفـءكفـء7712011/07/16 معلم

ابومناع  غرب االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ھدى دمحم ابوزید دمحم 2192187 كفـءكفـء7722011/07/16 معلم

أبومناع بحرى الحدیثة ریاض أطفال 2011/02/21 ھدى دمحم على محمود 2189796 كفـءكفـء7732011/02/22 معلم

نجع سعید للتعلیم األساسى 2011/07/01 ھشام حسین على عواد 2194074 كفـءكفـء7742011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ھناء خلیل دمحم خلیل 2236417 كفـءكفـء7752011/07/16 معلم

السمطا قبلى األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھناء عبدالعاطى ابوزید على 2274619 كفـءكفـء7762011/07/16 معلم

النیل األبتدائیة المشتركة بدشنا 2011/02/21 ھناء دمحم یوسف على 1608579 كفـءكفـء7772011/02/22 معلم

النصر تعلیم اساسي 2011/02/21 ھناء محمود سعید احمد 1610047 كفـءكفـء7782011/02/22 معلم

دشنا الثانویة الزراعیة 2011/07/01 ھند جابر حسین دمحم 2258300 كفـءكفـء7792011/07/16 معلم

نجع الدار األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھند دمحم دمحم احمد 2195584 كفـءكفـء7802011/07/16 معلم

دشنا الثانویة المشتركة 2009/07/01 ھند منصور اسماعیل عبدالوھاب 2200340 كفـءكفـء7812011/07/16 معلم

الشھید محمودالسید دمحم األمین االبتدائیة 2011/07/01 ھویدا عبدالكریم دمحم طنطاوى 2191900 كفـءكفـء7822011/07/16 معلم

مھدي دمحم طھ 2011/02/21 ھیام عبدالنعیم عبدالمنعم رزق 2194056 كفـءكفـء7832011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

2011/07/01 نجع سعید االعدادیة المشتركة وائل مصطفى دمحم احمد 2195650 كفـءكفـء7842011/07/16 معلم

نجع سعید االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 وزیرى عبدالاله وزیرى دمحم 1565835 كفـءكفـء7852011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 وفاء احمد دمحم حفنى 2200808 كفـءكفـء7862011/07/16 معلم

العبور ریاض اطفال 2011/07/01 وفاء حلمى دمحم احمد 2236133 كفـءكفـء7872011/07/16 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 وفاء ربیعى عبدالوارث ربیعى 2190196 كفـءكفـء7882011/07/16 معلم

سیدى ابراھیم الفاوى 2011/07/01 وفاء رفعت سعید محمود 2200941 كفـءكفـء7892011/07/16 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/02/21 وفاء عبده حسن محمود 1625838 كفـءكفـء7902011/02/22 معلم

ابو بكر الصدیق األعدادیة بدشنا 2011/07/01 وفاء فاوى انور دمحم 2197062 كفـءكفـء7912011/07/16 معلم

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/07/01 وفاء دمحم راغب دمحم 2195197 كفـءكفـء7922011/07/16 معلم

فاو قبلى الثانویة المشتركة 2011/02/21 والء اسماعیل طھ احمد 1596739 كفـءكفـء7932011/02/22 معلم

دشنا الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 والء دمحم یوسف شحات 2220116 كفـءكفـء7942011/07/16 معلم

عزازیة دشنا األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 والء محمود احمد عبدالحمید 2193539 كفـءكفـء7952011/07/16 معلم

نجع السایح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ولید على حسن على 2193369 كفـءكفـء7962011/03/03 معلم

ابو مناع بحرى بنین االعدادیة 2011/02/21 ولید دمحم دمحم محمود 2220087 كفـءكفـء7972011/02/22 معلم

نجع الجرف االبتدائیة 2011/07/01 یاسر بھیج دمحم ابراھیم 2194887 كفـءكفـء7982011/07/16 معلم

دشنا االعدادیة المشتركة 2011/07/01 یاسر حجوج دمحم الكومى 2199354 كفـءكفـء7992011/07/16 معلم

نجع سعید االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 یاسر مسعود دمحم دمحم 740063 كفـءكفـء8002011/03/03 معلم
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تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو مناع بحرى الجدیدة 2011/02/21 یاسمین دمحم توفیق دمحم 1573370 كفـءكفـء8012011/02/22 معلم

ناصر بابى مناع بحرى 2011/07/01 یسرى نعیم عزیز برسموس 2194067 كفـءكفـء8022011/07/16 معلم

نجع الدار االعدادیة المشتركة 2011/07/01 یوسف عبدالحمید ابوالمجد دمحم 2207708 كفـءكفـء8032011/07/16 معلم

اوالد حمادى االبتدائیةبابى دیاب شرق 2011/07/01 یوسف فصاد یوسف ابراھیم 1574925 كفـءكفـء8042011/07/16 معلم

الفاویة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 یونس حسین محمود حسین 2194480 كفـءكفـء8052011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1993/09/01 احالم بدوي السید حفني 721822 كفـءكفـء12012/06/06 ماجیستیرموجھ

القمانة اإلعدادیة 2000/10/31 وائل كرم نصرهللا بطرس 730977 كفـءكفـء22012/06/06 ماجیستیرأمین مكتبة أول

2011/07/01  الدومة األعدادیة احمد ابوالحمد احمد محمود 2211031 كفـءكفـء32011/07/16 أمین مكتبة

الدومة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد عبدالرزاق احمد راشوان 2185598 كفـءكفـء42011/07/16 أمین مكتبة

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/07/01 اسعد دمحم ابو المجد عبد النعیم 2217905 كفـءكفـء52011/07/16 أمین مكتبة

اللواء سمیر خلف هللا الرسمیة للغات 2011/07/01 ایمان عبد الحكیم یوسف حمدان 2212497 كفـءكفـء62011/07/16 أمین مكتبة

نجع كمبل االعدادیة 2011/07/01 ایناس احمد احمد عبدالحلیم 2214844 كفـءكفـء72011/07/16 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب االبتدائیھ الحلفایة قبلى 2011/07/01 سلوى محمود عبدالعزیز اسماعیل 2119694 كفـءكفـء82011/07/16 أمین مكتبة

عبد المبدى احمد اسماعیل االبتدائیة ت اساسى 2011/07/01 عبدالسالم حسین على اسماعیل 2117938 كفـءكفـء92011/07/16 أمین مكتبة

الشھید خیرت القاضى الثانویة بنین 2011/07/01 فاطمة عبدالرؤوف دمحم حسین 2220795 كفـءكفـء102011/07/01 أمین مكتبة

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 ماریا صالح فھیم میخائیل 2214701 كفـءكفـء112011/07/16 أمین مكتبة

نجع كمبل االعدادیة 2011/07/01 محمود عزت نظیر الطیب 2212384 كفـءكفـء122011/07/16 أمین مكتبة

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى احمد عبد السمیع دمحم 2211837 كفـءكفـء132011/07/16 أمین مكتبة

نجع داود االبتدائیة 2011/07/01 نشأت دمحم نورالدین راشوان 2134524 كفـءكفـء142011/07/16 أمین مكتبة

نجع عایـد االعدادیھ 2011/07/01 نعمھ  السید محمود ابراھیم 2232692 كفـءكفـء152011/07/16 أمین مكتبة

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 احمد على دمحم دمحم 2213094 كفـءكفـء162011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 امیرة كاستروا فھمى عبد المسیح 2212392 كفـءفوق المتوسط172011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوزیرى االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 ایمان مصطفى السمان محمود 2372039 كفـءفوق المتوسط182011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

النقراشى االبتدائیھ نجع حمادى 2011/07/01 ایھ جمال على الصاوى 2212017 كفـءكفـء192011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 ریھام قیصر دمحم على 2223176 كفـءكفـء202011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

نجع حمادى الثانویة الزراعیة 2011/02/22 سارة عطا حفنى خلیل 2141453 كفـءكفـء212011/02/22 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01  اللغات التجریبیة االعدادیة بااللومنیوم سالى احمد عبدالشافى احمد 2257623 كفـءكفـء222011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 عمرو اسماعیل صبرة على 2229333 كفـءكفـء232011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2011/07/01 كریمھ عبدالحمید ابوزید حسین 2219705 كفـءكفـء242011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الدكتور یوسف اسماعیل الثانویة المشتركة بااللومنیوم 2011/07/01 دمحم فوزى محمود حفنى 2212259 كفـءكفـء252011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نورة عاطف ماجد خلیفة 2215093 كفـءكفـء262011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الدكتور یوسف اسماعیل االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 ھبة هللا جمال على سلیم 2220809 كفـءكفـء272011/07/01 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 2011/07/01 ھبة دمحم صدیق دردیر 2238361 كفـءكفـء282011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

عرب الرشایده االبتدائیة ببھجورة 2011/07/01 بھاء البیر شوقى باسیلى 2245079 كفـءكفـء292011/07/16 أخصائى تكنولوجیا

الشرقى بھجوره االبتدائیة 2011/07/01 اكرام سعد موافى احمد 2208262 كفـءكفـء302011/07/16 أخصائى نفسى

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 امیره حمدى محمود حسانین 2209847 كفـءكفـء312011/07/16 أخصائى نفسى

2011/07/01 ریاض اطفال  الخضیرات االبتدائیة ایمان ابو الوفا عبد المنعم عبد الوھاب 2223178 كفـءكفـء322011/07/16 أخصائى نفسى

خالد بن الولید االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 ایمان عباس یوسف صالح 2213071 كفـءكفـء332011/07/16 أخصائى نفسى

ریاض اطفال الدكتور یوسف اسماعیل بااللومنیوم 2011/07/01 ایمان كمال عبد الودود عبد اللطیف 2252366 كفـءكفـء342011/07/16 أخصائى نفسى
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تاریخ 
التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشطبیة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان محمود السید احمد 2209370 كفـءكفـء352011/07/16 أخصائى نفسى

على بن ابى طالب االبتدائیة بالشاوریة 2011/07/01 بسینة عباس احمد حسن 2212494 كفـءكفـء362011/07/16 أخصائى نفسى

 فصول ملحقة للبنات بمدرسة نجع حمادي الثانویة 
الزخرفیة بنین

2011/07/01 تغرید دمحم نبیل على ھاللى 2206973 كفـءكفـء372011/07/16 أخصائى نفسى

التربیة الفكریة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 حنان ابوالھدى عبدالشافى سلیم 2265898 كفـءكفـء382011/07/16 أخصائى نفسى

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 حنان عبدالرزاق دمحم عبادى 2313184 كفـءكفـء392011/07/16 أخصائى نفسى

البنات االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 دعاء صفوت فراج عبد اللطیف 2217787 كفـءكفـء402011/07/16 أخصائى نفسى

الشاوریة االعدادیة 2011/07/01 زینب دمحم سلیم حسانین 2211848 كفـءكفـء412011/07/16 أخصائى نفسى

نجع جودة األبتدائیة 2011/07/01 ساره احمد دمحم اسماعیل 2210929 كفـءكفـء422011/07/16 أخصائى نفسى

القمانة اإلعدادیة 2011/07/01 ساره سروت كمال مرسى 2236407 كفـءكفـء432011/07/16 أخصائى نفسى

القناویة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 سامح دمحم عبدالسمیع ابراھیم 2238525 كفـءكفـء442011/07/16 أخصائى نفسى

2011/07/01 وحدة الحلفایة بحرى الثانویة ست سلیم محمود عبدالقادر 2212272 كفـءكفـء452011/07/16 أخصائى نفسى

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/07/01 سوزان حمدى حجاب سلیمان 2217908 كفـءكفـء462011/07/16 أخصائى نفسى

العلم واالیمان االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 شیماء عبدالفتاح عبدالعاطى حمایھ 2215837 كفـءكفـء472011/07/16 أخصائى نفسى

الشھید دمحم رفعت أنور دمحم ع 2011/07/01 عزه عبدالفتاح توفیق دمحم 2248919 كفـءكفـء482011/07/16 أخصائى نفسى

داود تكال الثانویة المشتركة 2011/07/01 عوض شندى عبدالاله خلف اللة 2222586 كفـءكفـء492011/07/16 أخصائى نفسى

نجع بركة االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ الزھراء رفعت دمحم ھریدى 2216454 كفـءكفـء502011/07/16 أخصائى نفسى

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 فاطمھ ثابت دمحم عبدالمولى 2227162 كفـءكفـء512011/07/16 أخصائى نفسى
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المؤھل 
األعلي

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 كریمة ابو القاسم عصران عبد الرحیم 2222696 كفـءكفـء522011/07/16 أخصائى نفسى

نجع حمادى الثانویة بنات 2011/07/01 مارى صالح حنا العبد 2215085 كفـءكفـء532011/07/16 أخصائى نفسى

الخضیرات االعدادیة 2011/07/01 دمحم صالح كامل دمحم 2229897 كفـءكفـء542011/07/16 أخصائى نفسى

السماینة االعدادیة 2011/07/01 دمحم مھران مبارك مھران 2245105 كفـءكفـء552011/07/16 أخصائى نفسى

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/07/01 دمحم نورالدین احمد محمود 2207397 كفـءكفـء562011/07/16 أخصائى نفسى

االمل االبتدائیة للصم وضعاف السمع بااللومنیوم 2011/07/01 مدیحة عبد الرازق احمد السمان 2212092 كفـءكفـء572011/07/16 أخصائى نفسى

نجع حمادى الثانویة بنات 2011/07/01 مدیحھ دمحم عبدالكریم عبدالعال 2214590 كفـءكفـء582011/07/16 أخصائى نفسى

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 مریم لطفى تامر توفیق 2212381 كفـءكفـء592011/07/16 أخصائى نفسى

بھجورة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مریم ھندى عازر شنوده 2218252 كفـءكفـء602011/07/16 أخصائى نفسى

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 منال  عبد الستار عبد اللطیف  عبد الرحمن 2253027 كفـءكفـء612011/07/16 أخصائى نفسى

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 منال السید دمحم دمحم 2240979 كفـءكفـء622011/07/16 أخصائى نفسى

الشالیلة االبتدائیة 2011/07/01 منى عبد المنعم محمود عبد الرحمن 2214360 كفـءكفـء632011/07/16 أخصائى نفسى

الدكتور یوسف اسماعیل الثانویة المشتركة بااللومنیوم 2011/07/01 منى دمحم یسرى عبدالسالم دمحم 2212265 كفـءكفـء642011/07/16 أخصائى نفسى

النقراشى االبتدائیھ نجع حمادى 2011/07/01 نانسى عادل جرجس دوس 2210532 كفـءكفـء652011/07/16 أخصائى نفسى

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 نانسى ھالل فخرى شمروخ 2216231 كفـءكفـء662011/07/16 أخصائى نفسى

الشھید دمحم رفعت أنور دمحم ع 2011/07/01 ناھد عبدالمجید جادالرب عبدالمجید 2289164 كفـءكفـء672011/07/16 أخصائى نفسى

نجع الست االبتدائیة 2011/07/01 نسمھ ایران نورالدین ابراھیم 2211504 كفـءكفـء682011/07/16 أخصائى نفسى
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المحطة االبتدائیة 2011/07/01 نوره عبد الباسط راشد السید 2223168 كفـءكفـء692011/07/16 أخصائى نفسى

المناصرة االعدادیة 2011/07/01 نیرمین نعیم رزق بشاى 2193132 كفـءكفـء702011/07/16 أخصائى نفسى

الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات االبتدائى 2011/07/01 ھاجر حسن عبد الرحمن حسن 2216012 كفـءكفـء712011/07/16 أخصائى نفسى

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2009/09/29 ھبة السید عبد الرحمن عبد الرحیم 2217656 كفـءكفـء722011/07/16 أخصائى نفسى

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 ھبھ دمحم نبیل على ھاللى 2259613 كفـءكفـء732011/07/16 أخصائى نفسى

فصول الشرقى بھجورة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ھناء القط حسن دمحم 2215094 كفـءكفـء742011/07/16 أخصائى نفسى

2011/07/01  اللغات التجریبیة االعدادیة بااللومنیوم ھناء جالس فرج عیسى 2219380 كفـءكفـء752011/07/16 أخصائى نفسى

منیرة تكال االبتدائیة المشتركة ببھجورة 2011/07/01 ھناء رمضان رضوان عثمان 2216033 كفـءكفـء762011/07/16 أخصائى نفسى

االقباط  بنین االبتدائیھ نجع حمادى 2006/11/01 وفاء دمحم عبد الستار صدیق 2222420 كفـءكفـء772011/07/16 أخصائى نفسى

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 احمد حسن یوسف حسن 2285682 كفـءكفـء782011/07/16 أخصائى اجتماعى

سالجة االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم احمد محمود 2217771 كفـءكفـء792011/07/16 أخصائى اجتماعى

داود تكال االعدادیة  بنین بھجوره 2011/07/01 احمد یوسف مصطفى بخیت 2289342 كفـءكفـء802011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع حمادى الثانویة الزخرفیة بنین 2011/07/01 ارزاق فوزى عبدالوھاب خلف هللا 2209862 كفـءكفـء812011/07/16 أخصائى اجتماعى

النقراشى االبتدائیھ نجع حمادى 2011/07/01 اسماء ابراھیم دمحم محمود 2217674 كفـءكفـء822011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال البراره االبتدائیھ 2011/07/01 اسماء السید عكاشة عبدالعزیز 2244901 كفـءكفـء832011/07/16 أخصائى اجتماعى

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء عبدالرحیم شكرى احمد 2216331 كفـءكفـء842011/07/16 أخصائى اجتماعى

المصالحة االبتدائیھ تعلیم اساسي 2010/12/11 اسماء عبدالاله عمران ابراھیم 2359437 كفـءكفـء852011/07/16 أخصائى اجتماعى
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الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 اسماء دمحم احمد على 2238875 كفـءكفـء862011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الرحمانیة قبلى الحدیثة 2011/07/01 أمل رجب شرقاوى دمحم 2222584 كفـءكفـء872011/07/16 أخصائى اجتماعى

النجاحیة االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 امیرة سالمان احمد عامر 2230927 كفـءكفـء882011/07/13 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الشیخ على االبتدائیة 2011/07/01 امیره عبدالمنعم دمحم على 2214873 كفـءكفـء892011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع عاید االبتدائیھ 2011/07/01 امیمة فخرى ابوعمرة على 2344237 كفـءكفـء902011/07/16 أخصائى اجتماعى

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 آیات  حسن حسین السید 2211013 كفـءكفـء912011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع قابول االبتدائیة 2011/07/01 ایات على ماھر احمد دمحم 2216725 كفـءكفـء922011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال العلم واالیمان االبتدائیة 2011/07/01 ایرین توفیق نعیم توفیق 2215891 كفـءكفـء932011/07/16 أخصائى اجتماعى

االقباط بنات االبتدائیة نجع حمادى 2011/07/01 أیرین جرس متواضع مسدارى 2212107 كفـءكفـء942011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال السلمیة الجدیدة 2011/07/01 ایرینى سیف ملوانى عجایبى 2238797 كفـءكفـء952011/07/16 أخصائى اجتماعى

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 ایمان احمد جابر ھاللى 2244917 كفـءكفـء962011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الشرقى بھجورة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان حشمت سعد أبو الصفا 2211678 كفـءكفـء972011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود عبدالفتاح حسن حماد 2011/07/01 أیمان حلمى فؤاد عبد الراضى 2347260 كفـءكفـء982011/07/16 أخصائى اجتماعى

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 ایمان عبدالسمیع عسران احمد 2246317 كفـءكفـء992011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع كمبل االعدادیة 2011/07/01 ایمان عطا حفنى خلیل 2259406 كفـءكفـء1002011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال عمر بن الخطاب االبتدائیھ بالحلفایھ قبلى 2011/07/01 ایھ دمحم حفنى فراج 2213626 كفـءكفـء1012011/07/16 أخصائى اجتماعى

القصر االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 باسم دمحم سید محمود 2232912 كفـءكفـء1022011/07/16 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------

7438of 6508 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 بسام عبدالمنصف خلیفة محمود 2395125 كفـءكفـء1032011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال النجاحیة تعلیم اساسى 2011/07/01 جاكلین فوزى داود صدوق 2212680 كفـءكفـء1042011/07/16 أخصائى اجتماعى

2011/07/01  الھمامیة االبتدائیة  بابو حزام جرجس سعد نصیف لوقا 2258486 كفـءكفـء1052011/07/16 أخصائى اجتماعى

السالمیھ االعدادیة 2011/07/01 جورجیت رفعت وھیب یعقوب 2220142 كفـءكفـء1062011/07/16 أخصائى اجتماعى

بھجورة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 حازم منصور جاد الكریم احمد 2379470 كفـءكفـء1072011/07/16 أخصائى اجتماعى

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 حسین یمنى محمود على 2277618 كفـءكفـء1082011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشرقى بھجوره االبتدائیة 2011/07/01 دعاء محمود عبدالعاطى دمحم 2219146 كفـءكفـء1092011/07/16 أخصائى اجتماعى

القناویة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 رمضان شلقامى دمحم مھران 2257076 كفـءكفـء1102011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سحر عبد المالك دمحم على 2278425 كفـءكفـء1112011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال العلم واالیمان االبتدائیة 2011/07/01 سحر دمحم مغربى عبداللة 2221960 كفـءكفـء1122011/07/16 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیھ  بھو 2011/07/01 سحر یسرى زكى خضر 2237410 كفـءكفـء1132011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سعاد احمد موافى دمحم 2240551 كفـءكفـء1142011/07/16 أخصائى اجتماعى

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 سعید عباس عبد الحمید احمد 2284589 كفـءكفـء1152011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال القصر االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 سماح روض ریاض على 2218359 كفـءكفـء1162011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال نجع حمادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سماح عزالدین كامل عبدالرحیم 2217958 كفـءكفـء1172011/07/16 أخصائى اجتماعى

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 سھیر اسماعیل محمود عثمان 2212669 كفـءكفـء1182011/07/16 أخصائى اجتماعى

وحدة الحلفایھ بحرى االبتدائیھ 2011/07/01 شریھان صالح فھمى عثمان 2216424 كفـءكفـء1192011/07/16 أخصائى اجتماعى

-----------------------------------

7438of 6509 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 ریاض اطفال نجع عماره االبتدائیھ شھیره نبیل زكى رزق 2229990 كفـءكفـء1202011/07/16 أخصائى اجتماعى

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 شیرین عبد  السمیع عسران احمد 2226949 كفـءكفـء1212011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع ضاحى االبتدائیة 2011/07/01 شیماء السید عكاشة عبد العزیز 2234686 كفـءكفـء1222011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 صابر جاد صابر خلیفة 2240554 كفـءكفـء1232011/07/16 أخصائى اجتماعى

ابو حزام االعدادیة 2011/07/01 صالح عبد الفضیل دمحم دمحم 2234669 كفـءكفـء1242011/07/16 أخصائى اجتماعى

القناویة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 طارق عبدالحمید دمحم فكار 2313039 كفـءكفـء1252011/07/16 أخصائى اجتماعى

منیرة تكال االعدادیة بنات بھجوره 2011/07/01 عبیر دمحم حسن رسالن 2215975 كفـءكفـء1262011/07/16 أخصائى اجتماعى

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 عزه عبدالفتاح حسن دمحم 2298375 كفـءكفـء1272011/07/16 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 ریاض اطفال بركة االبتدائیة عزه عبدالمعز ابوالفضل عبدالرحیم 2213184 كفـءكفـء1282011/07/16 أخصائى اجتماعى

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 عمر فتحى عاصى احمد 2284591 كفـءكفـء1292011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع ضاحى االبتدائیة 2011/07/01 عمرو احمد عبد العاطى على 2284608 كفـءكفـء1302011/07/16 أخصائى اجتماعى

الدكتور یوسف اسماعیل االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 غادة جمال عبدالناصر یوسف 2220827 كفـءكفـء1312011/07/16 أخصائى اجتماعى

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 فاتن محمود عوض دمحم 2240081 كفـءكفـء1322011/07/16 أخصائى اجتماعى

عزبة البوصة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاتن نورالدین احمد الشاذلى 2211972 كفـءكفـء1332011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع حمادى االعدادیة المھنیة بنین 2011/07/01 فاطمة جالل فراج اسماعیل 2258077 كفـءكفـء1342011/07/16 أخصائى اجتماعى

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 فاطمھ محمود رمضان بالل 2351551 كفـءكفـء1352011/07/16 أخصائى اجتماعى

النقراشى االبتدائیھ نجع حمادى 2011/07/01 كاترین عدلى جاد عبد الشھید 2226518 كفـءكفـء1362011/07/16 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع عطیھ االبتدائیة 2011/07/01 كریمھ احمد فضیل دمحم 2273380 كفـءكفـء1372011/07/16 أخصائى اجتماعى

ھو االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 دمحم ھریدى عبد المنصف احمد 2219208 كفـءكفـء1382011/07/16 أخصائى اجتماعى

فصول الشرقى بھجورة الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود سید حادى سعید 2301004 كفـءكفـء1392011/07/16 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مدیحھ لوكاس تامر توفیق 2298370 كفـءكفـء1402011/07/16 أخصائى اجتماعى

االتحاد االبتدائیة ببھجورة 2006/05/21 مرفت عبد الرحیم الزھرى عباس 2229096 كفـءكفـء1412011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع بركة االبتدائیة 2011/07/01 مریم كمال دمحم دمحم 2213476 كفـءكفـء1422011/07/16 أخصائى اجتماعى

اللواء سمیر خلف هللا الرسمیة للغات 2011/07/01 مشیرة عبدالحى عفیفى مھران 2210914 كفـءكفـء1432011/07/16 أخصائى اجتماعى

السالمیھ االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى احمد عبدالغنى فرغل 2210032 كفـءكفـء1442011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشرقى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 مھا عمران دمحم احمد 2218099 كفـءكفـء1452011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات االبتدائى 2011/07/01 نفین نسیم نجیب میخائیل 2213129 كفـءكفـء1462011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الشھید احمد عبدالمحسن تغیان 2011/07/01 نیفین متواضع جید یس 2221961 كفـءكفـء1472011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال اللغات التجربیة بااللومنیوم 2011/07/01 ھالة احمد دمحم احمد 2217711 كفـءكفـء1482011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع حمادى الثانویة بنین 2011/07/01 ھالھ حسن على عبدالراضى 2218371 كفـءكفـء1492011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشرقى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 ھبھ عبده محمود احمد 2377380 كفـءكفـء1502011/07/16 أخصائى اجتماعى

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 ھدى نبیھ یسن مصطفى 2215799 كفـءكفـء1512011/07/16 أخصائى اجتماعى

عزبة البوصة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھلباوى فؤاد عبدالدایم محمود 2246771 كفـءكفـء1522011/07/16 أخصائى اجتماعى

العلم واالیمان االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 ھمت كمال دمحم محمود 2222016 كفـءكفـء1532011/07/16 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 ھناء مكى عبد الحافظ حسین 2240980 كفـءكفـء1542011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع قطیة االبتدائیة 2011/07/01 ھناء یوحنا ملقى ابراھیم 2210098 كفـءكفـء1552011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع كمبل االعدادیة 2011/07/01 ھند عبدالحمید عبدالحكم فرغل 2380051 كفـءكفـء1562011/07/16 أخصائى اجتماعى

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 وائل دمحمین الشافعى دمحمین 2286534 كفـءكفـء1572011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال النھضة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ورده عبدالباقى ابوزید عثمان 2214627 كفـءكفـء1582011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع العرب االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 وفاء احمد دمحم عسران 2213750 كفـءكفـء1592011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع حمادى الثانویة بنین 2011/07/01 وفاء عبدالمنصف دمحم حسین 2265239 كفـءكفـء1602011/07/16 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة بنجع حمادى 1982/09/01 ابودواب السید عبد اللطیف الھوى 697913 كفـءكفـء1612010/01/23 معلم أول أ

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 1981/09/01 سعد صدقى ابائیس عبدالشھید 2103634 كفـءكفـء1622010/06/28 معلم أول أ

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 1979/11/01 صباح احمد عباس دمحم 2117918 كفـءكفـء1632010/01/23 معلم أول أ

1992/09/17 نجع حمادى االعدادیة بنات كمال نادر برناب ارمانیوس 706263 كفـءكفـء1642009/02/17 معلم أول أ

المناصرة االبتدائیھ 1988/09/01 اشرف عبدالرحیم رسالن عالم 713710 كفـءكفـء1652010/06/28 معلم أول

القناویة االعدادیة 2003/10/01 أمــــال عــبد الرازق عــبد هللا عــلــى 740943 كفـءكفـء1662012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

نجع ضاحى االبتدائیة 1988/09/01 انتصار دمحم یوسف جبریل 714537 كفـءكفـء1672010/01/23 معلم أول

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ المشتركة 2002/05/01 تغرید النقراشي ابراھیم علي 737333 كفـءكفـء1682012/06/06 دكتوراهمعلم أول

2002/05/01 نجع حمادى االعدادیة بنات سعاد حسنى مرزوق عبد الرحیم 738275 كفـءكفـء1692012/06/06 دكتوراهمعلم أول

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2002/05/01 سید ابراھیم ابو الوفا حسن 738945 كفـءكفـء1702012/06/06 ماجیستیرمعلم أول
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع حمادى الثانویة بنین 1999/03/31 عبدهللا حسین محمود حسانین 729094 كفـءكفـء1712009/02/17 معلم أول

العقولة االبتدائیھ 1987/09/01 عبده فرید دمحم حفنى 713590 كفـءكفـء1722009/02/17 معلم أول

الشاوریة االعدادیة 1995/01/01 فیصل دمحم دیاب دمحم 703854 كفـءكفـء1732009/02/17 معلم أول

المحطھ االعدادیة 2000/11/19 محـــمد عبد النــعیم عنیــنى أحمد 737860 كفـءكفـء1742012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

خالد بن الولید االبتدائیة بنجع حمادى 1999/04/26 محمود دمحم مصطفى على 700658 كفـءكفـء1752010/01/23 معلم أول

1997/09/01 وحدة الحلفایة بحرى الثانویة ناصر احمد حسن عبد الرحیم 730495 كفـءكفـء1762009/02/17 معلم أول

نجع قطیة االبتدائیة 1984/12/01 ھندي فؤاد بندري عشم هللا 743495 كفـءكفـء1772009/06/17 معلم أول

عزبة البوصة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 سلوى  عبدالمنصف  احمد دمحم  2211971 كفـءكفـء1782011/07/16 معلم

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 ابتسام احمد دمحم حسن 2246316 كفـءكفـء1792011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیھ المشتركھ 2011/02/22 ابتسام سعد ریاض دمحم 2019588 كفـءكفـء1802011/02/22 معلم

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 ابتسام كاستروا فھمى عبدالمسیح 2118286 كفـءكفـء1812011/02/22 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 ابتسام دمحم السید دمحم 2207361 كفـءكفـء1822011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 ابتسام دمحم رفعت محمود 2218125 كفـءكفـء1832011/07/16 معلم

2011/07/01 نجع حمادى االعدادیة بنات ابتسام دمحم صالح الدین جعفر احمد 2229907 كفـءكفـء1842011/07/16 معلم

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 ابتسام محمود رسالن احمد 2347322 كفـءكفـء1852011/07/16 معلم

نجع كمبل االعدادیة 2011/07/01 ابتسام محمود على زیدان 2230014 كفـءكفـء1862011/07/16 معلم

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ابتھال نصر عمر احمد 2192587 كفـءكفـء1872011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القناویة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ابراھیم احمد دمحم عكاشة 2246621 كفـءكفـء1882011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 ابراھیم جمعة عبدالحمید عبدالعال 2237920 كفـءكفـء1892011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ابراھیم عبدهللا محمود الراوى 2210967 كفـءكفـء1902011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 أبو القاسم حایس على سالم 2172334 كفـءكفـء1912011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ابوالعزایم حسین ابراھیم عباس 2119201 كفـءكفـء1922011/03/01 معلم

نجع حمادى الثانویة التجاریھ بنین 2011/07/01 ابوبكر احمد اسماعیل على 2239771 كفـءكفـء1932011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره االبتدائیة 2011/07/01 احالم بیومى احمد ابراھیم 2220555 كفـءكفـء1942011/07/16 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 احالم جید عزیز منسى 2207997 كفـءكفـء1952011/07/16 معلم

نجع بركة االبتدائیة 2011/07/01 احالم عبده دمحم عبد العال 2211845 كفـءكفـء1962011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 احالم دمحم خیر احمد 2216578 كفـءكفـء1972011/07/16 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة بالشاوریة 2011/03/01 احمد ابو الدھب على احمد 2133405 كفـءكفـء1982011/03/03 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االعدادیة بالرئیسیة 2011/07/01 احمد ابو المجد ابو العطا  حفنى 2227970 كفـءكفـء1992011/07/16 معلم

النجاحیة االعدادیة 2011/03/01 احمد ادریس ابو المجد اسماعیل 2118367 كفـءكفـء2002011/03/01 معلم

حمرة دوم االبتدائیة 2011/07/01 احمد السید احمد دمحم 2261187 كفـءكفـء2012011/07/16 معلم

الشھید دمحم دمحم محمود ھاشم ع بالصیاد 2011/07/01 احمد الشاذلي رشیدى الشاذلي 2399134 كفـءكفـء2022011/07/16 معلم

الشھید على محمود دیاب  ع بالشعانیة 2011/07/01 احمد بشارى محمود احمد 2226937 كفـءكفـء2032011/07/01 معلم

نجع عطیھ االبتدائیة 2011/07/01 احمد بشیر احمد عبدالعال 2216823 كفـءكفـء2042011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الساحل االبتدائیھ 2011/02/22 احمد جمال محمود احمد 1723872 كفـءكفـء2052011/02/22 معلم

البطحة االعدادیة 2011/07/01 احمد حافظ سلیم عبدالرحمن 2220181 كفـءكفـء2062011/07/16 معلم

القناویة االعدادیة 2011/07/01 أحمد حسنین متولى حسنین 2271879 كفـءكفـء2072011/07/16 معلم

نجع عطیھ االبتدائیة 2011/02/22 احمد حلمى حافظ دمحمین 1525072 كفـءكفـء2082011/02/22 معلم

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/02/22 أحمد حمدى شحات دمحم 2159987 كفـءكفـء2092011/02/22 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل الثانویة المشتركة بااللومنیوم 2011/07/01 احمد رجب عبدالموجود ابوالمجد 2214047 كفـءكفـء2102011/07/16 معلم

نجع الشیخ االبتدائیة 2011/07/01 احمد رفعت خضرى عریان 2115828 كفـءكفـء2112011/07/16 معلم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2011/07/01 احمد سعید احمد محمود 2232935 كفـءكفـء2122011/07/16 معلم

الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات االبتدائى 2011/03/01 احمد شعبان احمد محمود 2118263 كفـءكفـء2132011/03/03 معلم

الشھید محمود عبدالفتاح حسن حماد 2011/07/01 احمد عبد الحفیظ احمد اسماعیل 2212597 كفـءكفـء2142011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 احمد عبد الحلیم محمود السید 2217591 كفـءكفـء2152011/07/16 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/02/22 أحمد عبد الدایم ابو الوفا عبد الظاھر 2166315 كفـءكفـء2162011/02/22 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبد الفتاح احمد عبد النعیم 2217851 كفـءكفـء2172011/07/16 معلم

نجع بركة االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبد الاله دمحم عبد الرحیم 2219202 كفـءكفـء2182011/07/16 معلم

2011/03/01 احمد نادى االبتدائیة بكوم شافع أحمد عبد المعز فاوى عوض 742779 كفـءكفـء2192011/03/03 معلم

فصول الشرقى بھجورة الثانویة المشتركة 2011/07/01 احمد عبد الناصر احمد مسعود 2216553 كفـءكفـء2202011/07/16 معلم

بھجورة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 احمد عبد الوارث مصطفى خلف هللا 2400921 كفـءكفـء2212011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید خیرت القاضى الثانویة بنین 2011/07/01 أحمد عبد الوھاب دمحم أحمد 2088826 كفـءكفـء2222011/07/16 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبدالحمید جالل احمد 2359803 كفـءكفـء2232011/07/16 معلم

نجع العرب االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد عبدالحمید على دمحم 2212712 كفـءكفـء2242011/07/16 معلم

السماینة االبتدائیة 2011/07/01 احمد عبدالمبدى سلیمان احمد 2341264 كفـءكفـء2252011/07/16 معلم

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 احمد عبدالمنعم امین شمروخ 2226943 كفـءكفـء2262011/07/16 معلم

منیرة تكال االبتدائیھ الجدیدة بھجوره 2011/07/01 احمد عثمان رضوان عثمان 2252362 كفـءكفـء2272011/07/16 معلم

الشنوبة االبتدائیة بالرحمانیھ قبلى 2011/07/01 احمد على اسماعیل احمد 2128181 كفـءكفـء2282011/07/16 معلم

سالجة االعدادیھ 2011/07/01 احمد على دمحم نفادى 2234089 كفـءكفـء2292011/07/16 معلم

الشرقى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 احمد فوزى السیددمحم امین 2395079 كفـءكفـء2302011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االعدادیھ الجدیده 2011/07/01 احمد فوزى عبد المولى عابدین 2121271 كفـءكفـء2312011/07/16 معلم

المناصرة االعدادیة 2011/07/01 احمد فیصل دمحم على 2213482 كفـءكفـء2322011/07/16 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/07/01 احمد ماھر دمحم عبید 2212499 كفـءكفـء2332011/07/16 معلم

الصوامعة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 احمد دمحم ابراھیم دمحم 2246899 كفـءكفـء2342011/07/16 معلم

القناویة االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم احمد ابراھیم 1802245 كفـءكفـء2352011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 احمد دمحم احمد سالمھ 2191272 كفـءكفـء2362011/07/16 معلم

ابوعمورى األعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم احمد عیسى 2231851 كفـءكفـء2372011/07/16 معلم

الھیشھ االعدادیة 2011/03/01 احمد دمحم احمد محمود 2212584 كفـءكفـء2382011/03/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

الصیاد االبتدائیة المشتركة 2008/07/01 احمد دمحم حسین ابراھیم 728508 كفـءكفـء2392011/07/16 معلم

نجع عایـد االعدادیھ 2011/03/01 احمد دمحم سلیم ابراھیم 2127926 كفـءكفـء2402011/03/03 معلم

القصر االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 احمد دمحم سید دمحم 2211990 كفـءكفـء2412011/07/16 معلم

وحدة الحلفایھ بحرى االبتدائیھ 2011/07/01 احمد دمحم صادق صدیق 2216415 كفـءكفـء2422011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 احمد دمحم صالح دمحم 2281540 كفـءكفـء2432011/07/16 معلم

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 احمد دمحم عبدالجواد عبدالقادر 2207569 كفـءكفـء2442011/07/16 معلم

الدرب االبتدائیة 2010/08/06 احمد دمحم مصطفي  اسماعیل 2114899 كفـءكفـء2452011/02/22 معلم

نجع عمارة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد محمود دمحم ابو المجد 2217683 كفـءكفـء2462011/07/16 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 احمد ناصر دمحم احمد دمحم 2212248 كفـءكفـء2472011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 احمد ھریدى عبدالمنصف احمد 2219271 كفـءكفـء2482011/07/16 معلم

الكلفتیة االبتدائیة 2011/07/01 احمد یسرى احمد محمود 2235465 كفـءكفـء2492011/07/16 معلم

ابو حزام االعدادیة 2011/07/01 أرمیا اسعد جرجس اسكندر 2234647 كفـءكفـء2502011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 أروه فتحى دمحم احمد 2008263 كفـءكفـء2512011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 ارین صبحى زكرى موسى 2230291 كفـءكفـء2522011/07/16 معلم

الشھید احمد عبد المحسن تغیان ب ج بالصیاد 2011/07/01 ارینى میشیل صھیون فاخورى 2221792 كفـءكفـء2532011/07/16 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 ازھار حسنى خلف هللا حسن 2220556 كفـءكفـء2542011/07/16 معلم

البطحھ االبتدائیة  المشتركة 2011/07/01 ازھار عبدالرزاق عبدالعال دمحم 2210372 كفـءكفـء2552011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع داود االبتدائیة 2011/07/01 ازھار عبدالرشید حماده سلیمان 2213838 كفـءكفـء2562011/07/16 معلم

ریاض اطفال االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/02/22 ازھار دمحم امین دمحم 2141253 كفـءكفـء2572011/02/22 معلم

فصول عزبة دنقل االعدادیة 2011/02/22 أسامة أحمد دمحم محمود 2114498 كفـءكفـء2582011/02/22 معلم

منیرة تكال االعدادیة بنات بھجوره 2011/07/01 استیر خیرى فخرى سعد 2278580 كفـءكفـء2592011/07/16 معلم

القصر االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 استیر رومانى طانیوس اسكاروس 2216716 كفـءكفـء2602011/07/16 معلم

الشھید دمحم دمحم محمود ھاشم ع بالصیاد 2011/07/01 استیر وصفى جرجس عازر 2221785 كفـءكفـء2612011/07/16 معلم

عزبة البوصھ االعدادیة 2011/07/01 اسحق عبدالمسیح دانیال مكسیموس 2212655 كفـءكفـء2622011/07/16 معلم

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 اسراء  عزت دمحم عبداللة 2217844 كفـءكفـء2632011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات 2011/07/01 اسراء ابراھیم دمحم على 2206982 كفـءكفـء2642011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 اسراء احمد سعد الدین احمد 2209188 كفـءكفـء2652011/07/16 معلم

التربیة الفكریة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/02/22 اسراء جمال  نور  محمود 2121161 كفـءكفـء2662011/02/22 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 اسراء سمیر یوسف احمد امام 2154856 كفـءكفـء2672011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/02/22 اسراء طارق بن زیاد دمحم عرفات 2121686 كفـءكفـء2682011/02/22 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/02/22 اسراء عبد العاطى عبد اللة ابراھیم 2123611 كفـءكفـء2692011/02/22 معلم

النجاحیة االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 اسراء عبدالرازق امین حسین 2209146 كفـءكفـء2702011/07/16 معلم

الكلفتیة االبتدائیة 2011/07/01 اسراء عصام الدین دمحم فارس 2209382 كفـءكفـء2712011/07/16 معلم

نجع ضاحى االبتدائیة 2011/07/01 اسراء فتحى فؤاد دمحم 2216922 كفـءكفـء2722011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/16 اسراء دمحم رجب حسن 2257617 كفـءكفـء2732011/07/16 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2010/05/23 اسراء دمحم سید عبد المجید 2212328 كفـءكفـء2742011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 اسراء دمحم عبدالرازق محمود 2313158 كفـءكفـء2752011/07/16 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 اسراء دمحمالصاوى على ابراھیم 2213284 كفـءكفـء2762011/07/16 معلم

الخضیرات االعدادیة 2011/07/01 اسراء محمود على مرعى 2226946 كفـءكفـء2772011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشیخ على االبتدائیة 2011/07/01 اسراء یحیى احمد محمود 2211969 كفـءكفـء2782011/07/16 معلم

ریاض اطفال االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/03/01 اسالم على طاھر على 2161341 كفـءكفـء2792011/03/03 معلم

الشرارة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء  خلف ابو الیسر سرور 2212488 كفـءكفـء2802011/07/16 معلم

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 اسماء  عبد المنعم مكى دمحم 2217855 كفـءكفـء2812011/07/16 معلم

ریاض اطفال اللغات التجربیة بااللومنیوم 2011/03/01 اسماء ابراھیم محمود دمحم 1572222 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2010/07/15 اسماء احمد عبدالشافي معوض 2112665 كفـءكفـء2832011/02/22 معلم

ریاض اطفال الوحدة المجمعة ببھجوره 2011/02/22 اسماء احمد مرتضى دمحم سلیم 2123614 كفـءكفـء2842011/02/22 معلم

الشیخ على االبتدائیھ بالحلفایة بحرى 2011/07/01 اسماء حسنى ابوضیف ابوزید 2214889 كفـءكفـء2852011/07/16 معلم

نجع داود االبتدائیة 2011/07/01 اسماء حمدى حجاب سلیمان 2213826 كفـءكفـء2862011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات 2011/02/22 اسماء حمدى على الشاذلى 2220668 كفـءكفـء2872011/02/22 معلم

ریاض اطفال العلم واالیمان االبتدائیة 2011/07/01 اسماء خیرى فھمى حفنى 2119773 كفـءكفـء2882011/07/16 معلم

الشرقى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 اسماء رشاد عبادة احمد 2215091 كفـءكفـء2892011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6519 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/02/22 اسماء سید ابوالوفا محمود 2150578 كفـءكفـء2902011/02/22 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 اسماء سید خمیس سلیمان 2234675 كفـءكفـء2912011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ الحلفایة قبلى 2011/07/01 أسماء شعبان على عبد الحمید 2227972 كفـءكفـء2922011/07/16 معلم

الوزیرى االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 اسماء صالح عالء الدین دردیر 2293238 كفـءكفـء2932011/07/16 معلم

الشالیلة االبتدائیة 2011/07/01 أسماء عبد الالة دمحم احمد 2212421 كفـءكفـء2942011/07/16 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 اسماء عبدالباسط خلف حسان 2223719 كفـءكفـء2952011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/03/01 أسماء عبدالرحمن الشرقاوى دمحم 1762296 كفـءكفـء2962011/03/03 معلم

المصالحة االبتدائیھ المشتركھ 2011/01/01 اسماء عبدالعلیم منصور عرفان 2213891 كفـءكفـء2972011/07/16 معلم

ریاض اطفال نجع داود االبتدائیة 2011/02/22 أسماء عطا مطاوع عسر 2156181 كفـءكفـء2982011/02/22 معلم

السالم بالسماینة االبتدائیھ 2011/07/01 اسماء على احمد بغدادى 2254678 كفـءكفـء2992011/07/16 معلم

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/07/01 اسماء على دمحم سلیم 2221806 كفـءكفـء3002011/07/16 معلم

ریاض اطفال شركةالسكراالبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 اسماء فایز سالم عبد اللطیف 2212434 كفـءكفـء3012011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 أسماء فرج جعفر الراوى 2269498 كفـءكفـء3022011/07/16 معلم

ریاض اطفال البراره االبتدائیھ 2011/07/01 اسماء فھمى احمد رسالن 2215232 كفـءكفـء3032011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء مبارك منصور حسین 2212104 كفـءكفـء3042011/07/16 معلم

نجع عاید االبتدائیھ 2011/07/01 اسماء دمحم خلیفھ على 2218364 كفـءكفـء3052011/07/16 معلم

منیرة تكال االبتدائیھ الجدیدة بھجوره 2011/07/01 اسماء دمحم رفعت سلیم فاضل 742305 كفـءكفـء3062011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 اسماء محمود عبدالعلیم حسین 2254682 كفـءكفـء3072011/07/16 معلم

النصر االبتدائیھ  بھو 2011/02/22 اسماء محمود على ابراھیم 2151326 كفـءكفـء3082011/02/22 معلم

االقباط  بنین االبتدائیھ نجع حمادى 2011/07/01 اسماء مصطفى دمحم خلیل 2222403 كفـءكفـء3092011/07/16 معلم

ابو عمورى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 اسماء یوسف فرغل حفنى 2215429 كفـءكفـء3102011/07/16 معلم

الشھید على محمود دیاب  ع بالشعانیة 2011/07/01 اسماعیل عزت اسماعیل السمان 2210940 كفـءكفـء3112011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 أشرف  عالء الدین  دمحم  سالم 2401739 كفـءكفـء3122011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2010/05/14 اشرف احمد عمر یونس 2348051 كفـءكفـء3132011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الجدیدة 2011/02/22 أغابى امیل لمبى انجیل 2124449 كفـءكفـء3142011/02/22 معلم

2011/02/22  الدومة األعدادیة افنان عمر  دمحم جابر 2187914 كفـءكفـء3152011/02/22 معلم

نجع حمادى الثانویة بنین 2011/07/01 اقسم نوبي حسین أحمد 2209824 كفـءكفـء3162011/07/16 معلم

ریاض اطفال نجع داود االبتدائیة 2011/02/22 اكرام خضرى عریان عثمان 2139803 كفـءكفـء3172011/02/22 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/02/22 اكرام عبدالحمید على دمحم 742403 كفـءكفـء3182011/02/22 معلم

عرب الرشایده االبتدائیة ببھجورة 2011/07/01 اكرام عبدالغفار عبدهللا دمحم 2212090 كفـءكفـء3192011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره االبتدائیة 2011/02/22 اكرام فوزى السید دمحم 1571206 كفـءكفـء3202011/02/22 معلم

انور السادات الثانویة بنات 2011/07/01 اكرم جمیل توما مقار 2215737 كفـءكفـء3212011/07/16 معلم

عزبة دنقل االبتدائیة 2011/07/01 اكرم سمیر خلیل حنا 2212096 كفـءكفـء3222011/07/16 معلم

2011/03/03 البرارة االعدادیة البیر ادوارد جرجس اسكندر 2225323 كفـءكفـء3232011/03/03 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 الزھراء حسین عالء الدین دمحم 2216600 كفـءكفـء3242011/07/16 معلم

الحاج دمحم عبد الرحمن االبتدائیھ تعلیم اساسى 2011/07/01 السید  دمحم  بكرى  طلیب 2215145 كفـءكفـء3252011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة بنین 2011/07/01 السید احمد عباس حفنى 2221962 كفـءكفـء3262011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیة الجدیدة 2009/07/01 السید رجب ربیع محمود 2193099 كفـءكفـء3272011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 السید فكرى حسین عمر 2243113 كفـءكفـء3282011/07/16 معلم

القصر االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 الشیماء احمد عباس حفنى 2222044 كفـءكفـء3292011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/02/22 الشیماء جمال الدین ابوالمجد احمد 1770099 كفـءكفـء3302011/02/22 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 الشیماء خیرهللا عبدهللا دمحم 2215437 كفـءكفـء3312011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 الشیماء طاھر دمحم جرمون 2212348 كفـءكفـء3322011/07/16 معلم

2011/07/01 نجع حمادى االعدادیة بنات الشیماء ھاشم حسین دمحم 2211042 كفـءكفـء3332011/07/16 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 الطیب دمحم نبیل مدنى الطیب 2213570 كفـءكفـء3342011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 ألفت عبدالراضى مھنى أبوبكر 2203994 كفـءكفـء3352011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/02/22 الھام ابو المعاطى حسین ابراھیم 1761460 كفـءكفـء3362011/02/22 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 الھام احمد رضوان تمراز 2207372 كفـءكفـء3372011/07/16 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/07/01 الھام جابر دمحم قناوى 2207387 كفـءكفـء3382011/07/16 معلم

ریاض اطفال البقیلى االبتدائیة 2011/02/22 الھام شكرى وردانى على 2120308 كفـءكفـء3392011/02/22 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الحدیثة 2011/07/01 الھام عبدالحمید دمحم السید 2218536 كفـءكفـء3402011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 الھام دمحم على عابد 2240983 كفـءكفـء3412011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الحدیثة 2011/07/01 الھام دمحم عواد عابدین 2243901 كفـءكفـء3422011/07/01 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 الھام محمود دمحم على 2214473 كفـءكفـء3432011/07/16 معلم

الخضیرات االعدادیة 2011/02/22 الھام ھارون الطیب عطیھ 1693751 كفـءكفـء3442011/02/22 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 الھیثم ماھر نور الدین ابراھیم 1687715 كفـءكفـء3452011/07/16 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 امال  احمد فھیم  عطیھ 2212484 كفـءكفـء3462011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 امال احمد محمود عبدالرحمن 2232270 كفـءكفـء3472011/07/16 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/02/22 امال اسماعیل ابو المجد اسماعیل 740517 كفـءكفـء3482011/02/22 معلم

ریاض اطفال اللغات التجربیة بااللومنیوم 2011/07/01 امال عثمان زكى اسماعیل 1699024 كفـءكفـء3492011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الحدیثة 2011/07/01 امال دمحم احمد على 2196560 كفـءكفـء3502011/07/16 معلم

نجع عبد القادر االبتدائیة 2011/07/01 امال نورالدین سیف النصر احمد 2238016 كفـءكفـء3512011/07/16 معلم

ابو حزام االعدادیة 2011/07/01 امام دمحم احمد عبد الحلیم 2234653 كفـءكفـء3522011/07/16 معلم

البطحة االعدادیة 2011/07/01 أمانى ابراھیم ساویرس تاوضروس 2124459 كفـءكفـء3532011/07/16 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 امانى امیل  بسطاوروس میخائیل 2266647 كفـءكفـء3542011/07/16 معلم

الشاوریة االعدادیة 2011/02/22 امانى جاد شوقى جاد 2227264 كفـءكفـء3552011/02/22 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/07/01 امانى حسن ابوالفضل دمحم 2207314 كفـءكفـء3562011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 أمانى حسین حسن أحمد 2117121 كفـءكفـء3572011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 2011/07/01 امانى سید حمدى احمد 2217594 كفـءكفـء3582011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 امانى ضیاء الدین دمحم اسماعیل 737340 كفـءكفـء3592011/07/16 معلم

2011/07/01 احمد نادى االبتدائیة بكوم شافع امانى عبد الرحیم  سالم  دمحم 2220659 كفـءكفـء3602011/07/16 معلم

ریاض اطفال حاجر جبل ھو االبتدائیھ 2011/07/01 أمانى عبد الصبور بدرى مرسى 2218183 كفـءكفـء3612011/07/16 معلم

ابوعمورى األعدادیة 2011/07/01 أمانى عبد الھادى محمود على 2113347 كفـءكفـء3622011/07/16 معلم

نجع قطیة االبتدائیة 2009/11/01 امانى عدلى شحات عطیت اللة 2226951 كفـءكفـء3632011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/02/22 امانى على عبدالفضیل على 1751319 كفـءكفـء3642011/02/22 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امانى عنتر على صدیق 2243117 كفـءكفـء3652011/07/16 معلم

ریاض اطفال شركةالسكراالبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 امانى فتحى عبدالعزیز دمحم 1719727 كفـءكفـء3662011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 امانى كاستروا فھمى عبدالمسیح 2216576 كفـءكفـء3672011/07/16 معلم

المحطھ االعدادیة 2011/07/01 امانى دمحم ابراھیم دمحم 2234646 كفـءكفـء3682011/07/16 معلم

ریاض اطفال احمد نادى بكوم شافع 2011/07/01 امانى نورالدین مصطفى احمد 2212185 كفـءكفـء3692011/07/16 معلم

المناصرة االبتدائیھ 2011/07/01 امجد عزمى العبد عبد المالك 2253825 كفـءكفـء3702011/07/16 معلم

عزبة البوصھ االعدادیة 2011/03/01 امل  عبد الرؤف احمد الشاذلى 2118316 كفـءكفـء3712011/03/03 معلم

ھو االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 امل ابراھیم دمحم مسعود 2214481 كفـءكفـء3722011/07/16 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 أمل احمد جابر ھاللى 2217896 كفـءكفـء3732011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/07/01 امل خلیل حلیم جندى 2213667 كفـءكفـء3742011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6524 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 امل سمیر فھیم حفنى 2214741 كفـءكفـء3752011/07/16 معلم

انور السادات الثانویة بنات 2011/07/01 امل عبد المحسن ابوالمجد سالم 2212504 كفـءكفـء3762011/07/16 معلم

نجع قابول االبتدائیة 2011/07/01 امل عبدهللا دمحم فواز 2172288 كفـءكفـء3772011/07/16 معلم

ریاض اطفال احمد نادى بكوم شافع 2011/02/22 امل عبدالمعز سلیم وھب هللا 2139349 كفـءكفـء3782011/02/22 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امل عدلى عثمان دمحمین 2211123 كفـءكفـء3792011/07/16 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/07/01 امل فؤاد دمحم سلمان 2207348 كفـءكفـء3802011/07/16 معلم

الشالیلة االبتدائیة 2011/07/01 أمل محمود مكى محارب 2214366 كفـءكفـء3812011/07/16 معلم

النھضة الجدیدة اإلبتدائیھ بالرئیسیة 2011/07/01 امل یاسین دمحم اسماعیل 2213678 كفـءكفـء3822011/07/16 معلم

الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات االبتدائى 2011/07/01 امنھ رمضان ابوالمجد على 2210500 كفـءكفـء3832011/07/16 معلم

النصر االبتدائیھ  بھو 2011/07/01 أمنیة احمد بدوى عسران 2216000 كفـءكفـء3842011/07/16 معلم

القمانة اإلعدادیة 2008/05/27 أمیر شوقى عدلى جبرائیل 2211067 كفـءكفـء3852011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الزراعیة 2011/07/01 امیرة  عبد القادر موسى  احمد 2120056 كفـءكفـء3862011/07/16 معلم

بھجورة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 امیرة صالح احمد سلیم 2226941 كفـءكفـء3872011/07/16 معلم

المحطة االبتدائیة 2011/07/01 امیرة عدلى منیر قلینى 2230096 كفـءكفـء3882011/07/16 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/02/22 امیرة على محمود طھ 742326 كفـءكفـء3892011/02/22 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/07/01 امیره حمدى عبدالغنى عطاى 2213695 كفـءكفـء3902011/07/16 معلم

بركة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 امیره رمضان رفاعى امیر 2215388 كفـءكفـء3912011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 امیره طھ حسین محمود 2227159 كفـءكفـء3922011/07/16 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 امیره فتحى سید دمحم 2220564 كفـءكفـء3932011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 امیره دمحم عثمان دمحم 2220184 كفـءكفـء3942011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 أمیمة سعد احمد دمحم 2234192 كفـءكفـء3952011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أمیمة على أحمد أحمد 2124735 كفـءكفـء3962011/03/03 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/02/22 امیمھ صدقى صادق دمحم 2218552 كفـءكفـء3972011/02/22 معلم

نجع ضاحى االبتدائیة 2011/07/01 امین دمحم محمود دمحم 2244922 كفـءكفـء3982011/07/16 معلم

القصر األعدادیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 انتصار عبد هللا بكر عبد الحافظ 2120069 كفـءكفـء3992011/07/16 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 انجى رؤوف حلیم مكسى 2216225 كفـءكفـء4002011/02/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الحدیثة 2011/02/22 انجى نشأت نصیف خیر 1571166 كفـءكفـء4012011/02/22 معلم

نجع عبد القادر االبتدائیة 2011/07/01 انوار احمد جاد رسالن 2214057 كفـءكفـء4022011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 أنوار جبریل فھمى دمحم 2124730 كفـءكفـء4032011/07/16 معلم

نجع الشیخ االبتدائیة 2011/07/01 أنوار فخرى عبد الحارث عبد الحافظ 2259402 كفـءكفـء4042011/07/16 معلم

ریاض اطفال العلم واالیمان االبتدائیة 2011/07/01 اولفت محمود دمحم بخیت 2253056 كفـءكفـء4052011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/02/22 آیات ابوالمجد حفنى مصطفى 2117074 كفـءكفـء4062011/02/22 معلم

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 ایات خطارى زكى عبدالقادر 1571351 كفـءكفـء4072011/07/16 معلم

نجع ضاحى االبتدائیة 2011/07/01 ایات سید حادى سعید 2249042 كفـءكفـء4082011/07/16 معلم

-----------------------------------
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

 فصول ملحقة للبنات بمدرسة نجع حمادي الثانویة 
الزخرفیة بنین

2011/07/01 ایرین  رمزى  داوس تاوضروس 2125428 كفـءكفـء4092011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/03/01 ایرین  لطفى نجیب صدوق 2121767 كفـءكفـء4102011/03/03 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایرین رؤوف رشدى رزق هللا 2247380 كفـءكفـء4112011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 ایرین صبرى ظریف بشیر 2238523 كفـءكفـء4122011/07/16 معلم

منیرة تكال االبتدائیھ الجدیدة بھجوره 2011/07/01 ایرین عادل جاب اللة بالمون 2255594 كفـءكفـء4132011/07/01 معلم

الشھید دمحم دمحم محمود ھاشم ع بالصیاد 2011/07/01 ایرین منیر حبیب جرجس 2218617 كفـءكفـء4142011/07/16 معلم

داود تكال االعدادیة  بنین بھجوره 2011/07/01 ایرین نادر حبیب جندى 2208450 كفـءكفـء4152011/07/16 معلم

ریاض االطفال النقراشى  االبتدائیة 2011/02/22 ایرین نعیم لوقا دریاس 1762073 كفـءكفـء4162011/02/22 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 ایرینى صموئیل فایز غالى 2216226 كفـءكفـء4172011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/02/22 ایرینى فاضل بنیامین نخلة 742663 كفـءكفـء4182011/02/22 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 ایرینى ھابیل سیحة جرجس 2209950 كفـءكفـء4192011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/02/22 ایفا یوسف مفید یواقیم 1572940 كفـءكفـء4202011/02/22 معلم

الشھید على محمود دیاب  ع بالشعانیة 2011/07/01 ایلیا میخائیل متى قریاقوس 2211134 كفـءكفـء4212011/07/16 معلم

ابو حزام االبتدائیة 2011/07/01 ایلیا نصر عزمى حبیب 2234584 كفـءكفـء4222011/07/16 معلم

االتحاد االبتدائیة ببھجورة 2011/07/01 ایمان  احمد  فھیم  عطیھ 2212487 كفـءكفـء4232011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 ایمان  احمد امین طاھر 2207320 كفـءكفـء4242011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشیخ على االبتدائیة 2011/02/22 ایمان  نور الدین  عبد الاله  الراوى 2121189 كفـءكفـء4252011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع بركة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان ابوالدھب ابوالفضل عبدالرحیم 2207379 كفـءكفـء4262011/07/16 معلم

عزبة جرمون االبتدائیة بالرئیسیة 2011/07/01 ایمان ابوالقاسم عبدالموجود دمحم احمد 2214413 كفـءكفـء4272011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان ابوالقاسم على احمد 2213772 كفـءكفـء4282011/07/16 معلم

نجع الست االبتدائیة 2011/07/01 ایمان احمد حسن احمد 2211488 كفـءكفـء4292011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 ایمان احمد حمدان احمد 2256398 كفـءكفـء4302011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 ایمان احمد طاھر دمحم 2209839 كفـءكفـء4312011/07/16 معلم

الشطبیة االبتدائیة 2011/07/01 إیمان احمد فارس احمد 2213818 كفـءكفـء4322011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 ایمان احمد یحیى احمد 2216541 كفـءكفـء4332011/07/16 معلم

السالمیھ االعدادیة 2011/07/01 إیمان اشعیا شوقى برتوس 2213785 كفـءكفـء4342011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 ایمان السید دمحم ابراھیم 2215348 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الجدیدة 2011/07/01 ایمان ایلیا فؤاد محارب 2221786 كفـءكفـء4362011/07/16 معلم

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 ایمان بخیت سلیمان عبدالرحیم 2214717 كفـءكفـء4372011/07/16 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 ایمان توفیق ابو الحسن حسن 2235100 كفـءكفـء4382011/07/16 معلم

النصر االبتدائیھ  بھو 2011/07/01 ایمان حسانى مغربى حسین 2216009 كفـءكفـء4392011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 ایمان خلیفة ابراھیم محمود 2313191 كفـءكفـء4402011/07/16 معلم

ریاض اطفال الرحمانیة قبلى الحدیثة 2011/02/22 ایمان زیدان ثابت مقبول 2159185 كفـءكفـء4412011/02/22 معلم

المصالحھ االعدادیة 2011/07/01 ایمان سعد عبد الرازق عبد العزیز 2134281 كفـءكفـء4422011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 ایمان سمیر مغربى عبدهللا 2238518 كفـءكفـء4432011/07/16 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 ایمان سید محمود سید 2134306 كفـءكفـء4442011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ایمان شمروخ امین شمروخ 2215092 كفـءكفـء4452011/07/16 معلم

النقراشى االبتدائیھ نجع حمادى 2010/08/07 ایمان صالح دمحم عبدهللا 2153029 كفـءكفـء4462011/02/22 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 ایمان ظرظور احمد فرغلى 1763383 كفـءكفـء4472011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ المشتركة 2011/07/01 ایمان عاشور حسین رضوان 2212416 كفـءكفـء4482011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان عبد الفتاح صادق امبابى 2259419 كفـءكفـء4492011/07/01 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 ایمان عبدالحى دمحم عطیھ 2220572 كفـءكفـء4502011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان غریب عبدهللا دمحم 2212086 كفـءكفـء4512011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/03/01 ایمان دمحم عبد المجید وزیرى 2117184 كفـءكفـء4522011/03/03 معلم

القناویة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ایمان دمحم عبدالحمید احمد 2246717 كفـءكفـء4532011/07/16 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 ایمان دمحم على دمحم 2266781 كفـءكفـء4542011/07/01 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل الثانویة المشتركة بااللومنیوم 2011/07/01 ایمان دمحم دمحم احمد 2207315 كفـءكفـء4552011/07/16 معلم

النصر االبتدائیھ  بھو 2011/07/01 ایمان دمحم محمود عبد الرحمن 2216022 كفـءكفـء4562011/07/16 معلم

بركة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/02/22 ایمان دمحم محمود دمحم 2117036 كفـءكفـء4572011/02/22 معلم

ریاض اطفال الدكتور یوسف اسماعیل بااللومنیوم 2011/07/01 ایمان محمود سعد محمود 2212052 كفـءكفـء4582011/07/16 معلم

القصر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایمان ناروز فؤاد مكارى 2222202 كفـءكفـء4592011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6529 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 ایمان یونس ابوالوفا یونس 2209078 كفـءكفـء4602011/07/16 معلم

سالجة االبتدائیة 2011/02/22 ایمن  دمحم حسین دمحم 2121279 كفـءكفـء4612011/02/22 معلم

نجع الست االبتدائیة 2011/07/01 أیمن احمد حسن احمد 2217770 كفـءكفـء4622011/07/16 معلم

2011/03/01  الدومة األعدادیة ایمن احمد دسوقى دمحم 2212582 كفـءكفـء4632011/03/03 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 ایمن بشرى توفیق احمد 2230034 كفـءكفـء4642011/07/16 معلم

2011/07/01  الھمامیة االبتدائیة  بابو حزام ایمن كحول تادرس عطیة 2394838 كفـءكفـء4652011/07/16 معلم

الصیاد االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمن دمحم عرابى على 2274859 كفـءكفـء4662011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 ایمن محمود دمحم دمحم 2217776 كفـءكفـء4672011/07/16 معلم

ابو حزام االعدادیة 2011/07/01 ایناس ادیب شوقى برتوس 2125410 كفـءكفـء4682011/07/16 معلم

ریاض اطفال االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 ایناس دمحم مصطفى اسماعیل 2217926 كفـءكفـء4692011/07/16 معلم

2011/07/01 نجع حمادى االعدادیة بنات ایناس دمحم یوسف الصغیر 2272799 كفـءكفـء4702011/07/16 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 بخیتھ محمود حفنى دمحم 1571373 كفـءكفـء4712011/07/16 معلم

2011/07/01 وحدة الحلفایة بحرى الثانویة بركات  اسماعیل  رسالن  یحي 2216237 كفـءكفـء4722011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة بنین 2011/07/01 بسام احمد عبدالباقى عبدالرحیم 2197536 كفـءكفـء4732011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 بسمة عبد الرحیم ابراھیم احمد 2227967 كفـءكفـء4742011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 بسمھ  عبد العلیم ابراھیم احمد 2266701 كفـءكفـء4752011/07/16 معلم

الشرارة االبتدائیة 2011/07/01 بسمھ ثابت سلیم دمحم 2215351 كفـءكفـء4762011/07/16 معلم
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تاریخ 
التعیین
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الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 بسمھ حسین عالءالدین دمحم 2216510 كفـءكفـء4772011/07/16 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/22 بسمھ دمحم محى الدین ابوالمجد 2061290 كفـءكفـء4782011/02/22 معلم

الدومة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 بھلول عبدالموجود موسى دمحم 2127950 كفـءكفـء4792011/07/16 معلم

ریاض اطفال االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/03/01 بوسینة عبد الموجود عبد الاله عوض 2209096 كفـءكفـء4802011/03/03 معلم

القصر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 بولس اسحق رزق اللة فلسطین 2222024 كفـءكفـء4812011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 بولس رضانا حكیم میخائیل 2375501 كفـءكفـء4822011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2010/12/14 بیتر جبران مقار سرجیوس 2240072 كفـءكفـء4832011/07/16 معلم

النجاحیة االعدادیة 2011/07/01 بیتر لطفى ساویرس فاخورى 2213479 كفـءكفـء4842011/07/16 معلم

المناصرة االبتدائیھ 2011/07/01 بیشوى حربى خلیل توفیق 2219166 كفـءكفـء4852011/07/16 معلم

الشیخ على االبتدائیھ بالحلفایة بحرى 2011/07/01 بیشوى حسنى عبدالشھید ابراھیم 2214939 كفـءكفـء4862011/07/16 معلم

نجع داود االبتدائیة 2011/07/01 تاج الدین عزالدین عبداللطیف محمود 2213792 كفـءكفـء4872011/07/16 معلم

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 تغرید مصطفى عبد المجید احمد 2211033 كفـءكفـء4882011/07/16 معلم

نجع عطیھ االبتدائیة 2011/07/01 تقوى االمیر محمود عبدهللا 2216838 كفـءكفـء4892011/07/16 معلم

نجع كمبل االعدادیة 2011/02/22 تھانى عبدالرحیم فخرى السید 2118297 كفـءكفـء4902011/02/22 معلم

الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات االبتدائى 2011/02/22 تھانى محمود دمحم مصطفى 2123243 كفـءكفـء4912011/02/22 معلم

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/07/01 تیسیر دمحم عوادى ابراھیم 2113306 كفـءكفـء4922011/07/16 معلم

الحفناویة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ثابت ابو السعود صادق دمحم 2221801 كفـءكفـء4932011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید محمود عبدالفتاح حسن حماد 2011/07/01 جابر معروف جاد الرب دمحم 2214359 كفـءكفـء4942011/07/16 معلم

بھجورة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 جاكلین  عاطف وھبھ  بقطر 2121266 كفـءكفـء4952011/07/16 معلم

عزبة دنقل االبتدائیة 2011/02/22 جاكلین بھنان ایوب بھنام 1762475 كفـءكفـء4962011/02/22 معلم

نجع الشیخ االبتدائیة 2011/07/01 جاكلین تمرى فاضل مسدارى 2259399 كفـءكفـء4972011/07/16 معلم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2004/12/17 جاكلین وھیب وھبة سعید 737064 كفـءكفـء4982011/07/16 معلم

االقباط بنات االبتدائیة نجع حمادى 2011/07/01 جبرائیل ابراھیم ماركو دمیان 2217899 كفـءكفـء4992011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الزراعیة 2011/07/01 جرجس برسوم حبیب عطا هللا 2212788 كفـءكفـء5002011/07/16 معلم

عزبة دنقل االبتدائیة 2011/02/21 جرجس رمسیس یوحنا جید 1723217 كفـءكفـء5012011/02/22 معلم

المحطة االبتدائیة 2011/07/01 جرجس نبیل ارتیل روبیل 2219163 كفـءكفـء5022011/07/16 معلم

عزبة دنقل االبتدائیة 2011/07/01 جرجس وجیھ نخنوخ السید 2212058 كفـءكفـء5032011/07/16 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 جعفر دمحم محمود عبد المقصود 2211666 كفـءكفـء5042011/07/16 معلم

الشنوبة االبتدائیة بالرحمانیھ قبلى 2011/07/01 جمال  دمحم دمحم احمد 2122041 كفـءكفـء5052011/07/01 معلم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2011/07/01 جمال عبد الحمید ابو زید حسین 2211674 كفـءكفـء5062011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 جمال عبد الناصر عبد الحمید سلیم 2224845 كفـءكفـء5072011/07/01 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 جمال عبدالحمید احمد ابراھیم 2396507 كفـءكفـء5082011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/07/01 جمال عبدالناصر حسین محمود 2213640 كفـءكفـء5092011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/03/01 جمال عبدالناصر دمحم محمود 2114494 كفـءكفـء5102011/03/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النجاحیة االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 جمال دمحم سید احمد 2134310 كفـءكفـء5112011/07/16 معلم

القصر االبتدائیة الحدیثة 2010/12/21 جمس جورجوس عبادى سدراك 2218360 كفـءكفـء5122011/07/01 معلم

نجع حمادى االعدادیة المھنیة بنین 2011/07/01 جمعھ   السید  عطیفى جمعھ 2215142 كفـءكفـء5132011/07/16 معلم

نجع بركة االبتدائیة 2011/07/01 جنات محمود دردیر ابوطالب 2213470 كفـءكفـء5142011/07/16 معلم

حمرة دوم االبتدائیة 2011/02/22 جورج فایز عبدالمالك قدیس 2065352 كفـءكفـء5152011/02/22 معلم

الشھید دمحم دمحم محمود ھاشم ع بالصیاد 2011/02/22 جورج وفقي فایق فرح 1724572 كفـءكفـء5162011/02/22 معلم

ابو حزام االبتدائیة 2011/02/22 جوزیف البرت صادق سحلول 1593561 كفـءكفـء5172011/02/22 معلم

النقراشى االبتدائیھ نجع حمادى 2011/07/01 جون جمیل میالد یونان 2264722 كفـءكفـء5182011/07/16 معلم

2011/07/01  الكلفتیة االعدادیة جونیت امین  قدیس بریص 2217350 كفـءكفـء5192011/07/16 معلم

بھجورة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 جیھان رضانى داود سیداروس 2217773 كفـءكفـء5202011/07/16 معلم

الرئیسیة االبتدائیة 2011/07/01 جیھان محجوب صابر عمران 2215357 كفـءكفـء5212011/07/16 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 حازم احمد جابر دمحم 2216568 كفـءكفـء5222011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 حازم كمال زیدان اسماعیل 2222059 كفـءكفـء5232011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ المشتركة 2011/07/01 حافظ عبده ابراھیم على 1593516 كفـءكفـء5242011/07/16 معلم

الھیشھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/03/01 حبشى سعد على محمود 2212587 كفـءكفـء5252011/03/03 معلم

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 حسام ابو القاسم محمود ابراھیم 2234152 كفـءكفـء5262011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/03/01 حسام رشاد جاد ابراھیم 1751344 كفـءكفـء5272011/03/03 معلم
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 حسام عزالدین دمحم احمد 2119197 كفـءكفـء5282011/02/22 معلم

نجع حمادى الثانویة بنین 2011/07/01 حسانین مرزوق امین على 2238765 كفـءكفـء5292011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 حسانیھ احمد وشھرتھ عباس دمحم جاد 2266895 كفـءكفـء5302011/07/16 معلم

عبد المبدى احمد اسماعیل االبتدائیة ت اساسى 2011/03/01 حسن حمدى دمحم عمر 2117926 كفـءكفـء5312011/03/03 معلم

الشرقى بھجوره االبتدائیة 2011/07/01 حسن شحاتھ ثابت احمد 2118239 كفـءكفـء5322011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 حسن عبدالحكم مرسى حسن 2252797 كفـءكفـء5332011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 حسن دمحم ابوالقاسم دمحم 2213287 كفـءكفـء5342011/07/16 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 حسنى نور حسین معالوى 2220543 كفـءكفـء5352011/07/16 معلم

القصر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 حسین حمدان حسین حنفى 2246403 كفـءكفـء5362011/07/16 معلم

السالمیھ االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 حسین عبد الحمید حسین دمحم 2212071 كفـءكفـء5372011/02/22 معلم

نجع جودة األبتدائیة 2011/03/01 حسین دمحم الطیب عوض حسین 2175072 كفـءكفـء5382011/03/03 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االعدادیة بااللومنیوم 2009/11/26 حسین دمحم عطا حسن 2220823 كفـءكفـء5392011/07/16 معلم

نجع جودة األبتدائیة 2011/07/01 حسین محمود عبد الموجود موافي 2210305 كفـءكفـء5402011/07/16 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 حسین منتصر ابو الوفا دمحم 2370542 كفـءكفـء5412011/07/16 معلم

عزبة دنقل االبتدائیة 2011/07/01 حلیمة حسین صادق جاد 2232057 كفـءكفـء5422011/07/16 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 حماده صالح كامل دمحم 2347797 كفـءكفـء5432011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 حمتو محمود على دمحمسقاو 2227968 كفـءكفـء5442011/07/16 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم دمحم محمود ھاشم ع بالصیاد 2011/07/01 حمدى جمعھ احمد دمحم 2181311 كفـءكفـء5452011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 حمدى محمود عبد الفتاح محمود 2221783 كفـءكفـء5462011/07/16 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 حنا سمیر مندلیوس یعقوب 2359314 كفـءكفـء5472011/07/16 معلم

منیرة تكال االبتدائیھ الجدیدة بھجوره 2011/07/01 حنان اسحق مفید یواقیم 2252367 كفـءكفـء5482011/07/16 معلم

منیرة تكال االبتدائیة المشتركة ببھجورة 2011/07/01 حنان القس كیرلس وردي رزق هللا 2215931 كفـءكفـء5492011/07/16 معلم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2011/02/22 حنان بخیت عزمى عبد الشھید 2077518 كفـءكفـء5502011/02/22 معلم

نجع الشیخ االبتدائیة 2011/02/22 حنـــان حافـــظ حــسان عبد المقصود 742603 كفـءكفـء5512011/02/22 معلم

الشطبیة االبتدائیة 2011/07/01 حنان خلیفھ فھمى خلیفھ 2220301 كفـءكفـء5522011/07/16 معلم

نجع موسى عالم االبتدائیة 2011/02/22 حنان دسوقى عبد الباسط عبد المنعم 1761896 كفـءكفـء5532011/02/22 معلم

منیرة تكال االبتدائیة المشتركة ببھجورة 2011/07/01 حنان روالند عازر كندس 2265261 كفـءكفـء5542011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 حنان صالح دمحم محمود 2245109 كفـءكفـء5552011/07/16 معلم

القدیس جرجس االبتدائیة بنین بالدرب 2011/07/01 حنان عاید ابوالحسن حسین 2212753 كفـءكفـء5562011/07/16 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/02/22 حنان عبد السالم  ابوالفضل علیو 2125415 كفـءكفـء5572011/02/22 معلم

نجع الست االبتدائیة 2011/07/01 حنان عبدالرحیم دمحم حسانین 2216916 كفـءكفـء5582011/07/16 معلم

نجع قابول االبتدائیة 2011/07/01 حنان عزت دمحم احمد عبدالحلیم 2212961 كفـءكفـء5592011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حنان لحظى بخیت مقار 2194277 كفـءكفـء5602011/07/16 معلم

القصر األعدادیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 حنان لطیف  فؤاد  سلیم 2120076 كفـءكفـء5612011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/02/22 حنان محسن ونیس حبیب 2124447 كفـءكفـء5622011/02/22 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 حنان نور الدین احمد خلیل 2216671 كفـءكفـء5632011/07/16 معلم

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 خالد احمد عبدالرحیم احمد 2215411 كفـءكفـء5642011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 خالد حمدى شحات دمحم 2380166 كفـءكفـء5652011/07/16 معلم

السماینة االعدادیة 2011/03/01 خالد عبدالباقى محمود دمحم 2136730 كفـءكفـء5662011/03/01 معلم

البنات االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 خالد عبدالعظیم ابراھیم قاسم 2117082 كفـءكفـء5672011/07/16 معلم

2011/07/01  الھمامیة االبتدائیة  بابو حزام خالد مرزوق سعید على 2259421 كفـءكفـء5682011/07/16 معلم

الحفناویة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 خلف اللة عبد الشافى دمحم عبید 2221800 كفـءكفـء5692011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 دالیا بدرى صابر دمحم 2230067 كفـءكفـء5702011/07/16 معلم

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 دالیا حماد دمحم حماد 2214685 كفـءكفـء5712011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/02/22 دالیا سراج الدین عبد الشافى توفیق 2134295 كفـءكفـء5722011/02/22 معلم

النجاحیة االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 دعاء ابوالمجد محمود على 2213505 كفـءكفـء5732011/07/16 معلم

العلم واالیمان االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 دعاء جالل حسن راضوان 2216909 كفـءكفـء5742011/07/16 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 دعاء حسن دمحم فرغل 2250785 كفـءكفـء5752011/07/16 معلم

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/07/01 دعاء حمدى سعد عبداللة 2217902 كفـءكفـء5762011/07/16 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 دعاء خلف سعد ابوالحسن 2207340 كفـءكفـء5772011/07/16 معلم

نجع بركة االبتدائیة 2011/02/22 دعاء دنیا بدوى على 2205860 كفـءكفـء5782011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع الست االبتدائیة 2011/07/01 دعاء زین العابدین دمحم ابراھیم 2260440 كفـءكفـء5792011/07/16 معلم

المحطة االبتدائیة 2011/07/01 دعاء شعبان احمد محمود 2209207 كفـءكفـء5802011/07/16 معلم

نجع بركة االبتدائیة 2011/02/22 دعاء صابر موسى  دمحم 2121206 كفـءكفـء5812011/02/22 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/03/01 دعاء عبد الفتاح احمد دمحم 2229284 كفـءكفـء5822011/03/03 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 دعاء عبد المحسن ابراھیم عبد الظاھر 2220553 كفـءكفـء5832011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 دعاء عبدالباسط مصطفى دمحم 2218296 كفـءكفـء5842011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 دعاء عبدالرحیم احمد دمحم 2210510 كفـءكفـء5852011/07/16 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 دعاء عبدالغنى على راشوان 2216544 كفـءكفـء5862011/07/16 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 دعاء فایز احمد حسانین 2213288 كفـءكفـء5872011/07/16 معلم

ریاض اطفال العلم واالیمان االبتدائیة 2011/07/01 دعاء فتحى صالح حسن 2259195 كفـءكفـء5882011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ الحلفایة قبلى 2011/07/01 دعاء فراج احمد فراج 2378101 كفـءكفـء5892011/07/16 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/07/01 دعاء فوزى سید دمحم 2243899 كفـءكفـء5902011/07/16 معلم

ریاض اطفال الدكتور یوسف اسماعیل بااللومنیوم 2011/07/01 دعاء محمود احمد خلف 2212830 كفـءكفـء5912011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره االبتدائیة 2011/03/03 دعاء محمود حسن محمود 2134299 كفـءكفـء5922011/03/03 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنین بنجع حمادى 2011/07/01 دعاء ناصر احمد حفنى 2238520 كفـءكفـء5932011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الجدیدة 2011/07/01 دمیانھ رؤوف مجلع جورجى 2216413 كفـءكفـء5942011/07/16 معلم

القدیس جرجس االعدادیة بنین بالدرب 2011/07/01 دمیانھ شنوده منسى خلھ 2283461 كفـءكفـء5952011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دینا اسامة عبد الوھاب دمحم 2212506 كفـءكفـء5962011/07/16 معلم

الشنوبة االبتدائیة بالرحمانیھ قبلى 2011/07/01 دینا جابر عبد الحمید على 2128183 كفـءكفـء5972011/07/16 معلم

داود تكال الثانویة المشتركة 2010/02/04 دینا سامى فكتور لوقا 2217788 كفـءكفـء5982011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 دینا عبدالفتاح یوسف احمد 2216448 كفـءكفـء5992011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره االبتدائیة 2011/07/01 راندا  عبد المحسن ابراھیم  عبد الظاھر 2249099 كفـءكفـء6002011/07/16 معلم

القصر االبتدائیة المشتركة 2011/04/01 راندا ابراھیم زكى یوسف 2227611 كفـءكفـء6012011/07/16 معلم

 فصول ملحقة للبنات بمدرسة نجع حمادي الثانویة 
الزخرفیة بنین

2011/02/22 راندا فكرى عزیز عبدالنور 2119612 كفـءكفـء6022011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات 2011/02/22 رانیا عاطف على دمحم 2119645 كفـءكفـء6032011/02/22 معلم

اللواء سمیر خلف هللا الرسمیة للغات 2011/07/01 رانیا عزت دمحم سلیم 2119218 كفـءكفـء6042011/07/16 معلم

عزبة دنقل االبتدائیة 2011/02/22 رانیا فاضل بنیامین نخلھ 742239 كفـءكفـء6052011/02/22 معلم

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 رانیا ماھر جاد كندس 2222715 كفـءكفـء6062011/07/16 معلم

منیرة تكال االبتدائیھ الجدیدة بھجوره 2011/07/01 رانیا نادر بنیامین برتمانوس 2216026 كفـءكفـء6072011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 ربیع حسن عبدالمنعم عباس 2238521 كفـءكفـء6082011/07/16 معلم

نجع العرب االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ربیع صابر حرزهللا محمود 2212687 كفـءكفـء6092011/07/16 معلم

فصول الشرقى بھجورة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ربیع عبدالنعیم عبدالسمیع عمران 2213487 كفـءكفـء6102011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنین بنجع حمادى 2005/12/18 ربیع عدلى فاوى وزیرى 2220139 كفـءكفـء6112011/07/16 معلم

القصر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 رجب محمود دمحم السید 2221985 كفـءكفـء6122011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 رحاب اساماه فندى دمحم 2283380 كفـءكفـء6132011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 رحاب امبابى عبد اللطیف امبابى 2277858 كفـءكفـء6142011/07/16 معلم

ریاض اطفال الحلـفایة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 رحاب زعفران دمحم سلیمان 2212190 كفـءكفـء6152011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 رحمھ محمود دمحم یونس 2216561 كفـءكفـء6162011/07/16 معلم

الدومة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رزق عدلى كامل سلیم 2217221 كفـءكفـء6172011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 رشا  حمام دمحم ابو العال 2209278 كفـءكفـء6182011/07/16 معلم

الشھید دمحم رفعت أنور دمحم ع 2011/07/01 رشا احمد دمحم محمود 2248901 كفـءكفـء6192011/07/16 معلم

نجع موسى عالم االبتدائیة 2011/07/01 رشا رشاد عبدالسمیع دمحم 2216900 كفـءكفـء6202011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنین بنجع حمادى 2011/07/01 رشا سالوى اسماعیل دمحم 2206351 كفـءكفـء6212011/07/16 معلم

السالم بالسماینة االبتدائیھ 2011/07/01 mرشا سید على حمد 2227978 كفـءكفـء6222011/07/16 معلم

نجع الشیخ االبتدائیة 2011/07/01 رشا عبد الرازق عبداللة عوض اللة 2259408 كفـءكفـء6232011/07/16 معلم

ریاض اطفال السالم بالسماینة 2011/07/01 رشا فیصل محمود دمحم 2211469 كفـءكفـء6242011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 رشا ناجح دمحم على 2208275 كفـءكفـء6252011/07/16 معلم

الشرقى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 رضا اسماعیل سلیم اسماعیل 2121128 كفـءكفـء6262011/07/16 معلم

منیرة تكال االبتدائیھ الجدیدة بھجوره 2011/07/01 رضا یوسف مرسى حسین 2252360 كفـءكفـء6272011/07/16 معلم

القصر االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 رمضان دندراوى عبادى ھمام 2218356 كفـءكفـء6282011/07/16 معلم

الشنوبة االبتدائیة بالرحمانیھ قبلى 2011/07/01 رمضان عبد الفضیل عبادى ھمام 2128185 كفـءكفـء6292011/07/16 معلم
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ابو عمورى االبتدئیھ المشتركة 2011/07/01 رندا دمحم احمد عمار 2349975 كفـءكفـء6302011/07/16 معلم

نجع ضاحى االبتدائیة 2011/03/03 رندا دمحمین الشافعى دمحمین 2117196 كفـءكفـء6312011/03/03 معلم

الدومة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 روضة حسین سلیمان دمحم 2217219 كفـءكفـء6322011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 روضھ عبد المنعم دمحم حفنى 2230086 كفـءكفـء6332011/07/16 معلم

2011/07/01  حمرة دوم االعدادیة رومانى اسعد رتیب عطا اللة 2210982 كفـءكفـء6342011/07/16 معلم

نجع العرب االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 رومانى الیاس عدلى سلوانس 2212698 كفـءكفـء6352011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الزراعیة 2011/07/01 رویدا دمحم محمود دمحم 1716449 كفـءكفـء6362011/07/16 معلم

الشرقى بھجورة االعدادیة 2011/03/01 ریاض دمحم ریاض ابوالمجد 2119673 كفـءكفـء6372011/03/03 معلم

نجع عاید االبتدائیھ 2011/02/22 ریم اسحاق مھاود شنودة 1719708 كفـءكفـء6382011/02/22 معلم

2011/02/22 البرارة االعدادیة ریمون ادوارد یعقوب فرح 2120277 كفـءكفـء6392011/02/22 معلم

القصر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 ریمون جرجس عبادى سدراك 2221993 كفـءكفـء6402011/07/16 معلم

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 ریمون جوزیف كوھین جورجى 2210992 كفـءكفـء6412011/07/16 معلم

المحطھ االعدادیة 2011/07/01 ریموندا فؤاد حسین سلیمان 2347635 كفـءكفـء6422011/07/16 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 ریھام   دمحم صالح الدین  حسین  عبد الرحیم 2212490 كفـءكفـء6432011/07/16 معلم

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ریھام عاطف على دمحم 2207279 كفـءكفـء6442011/07/16 معلم

الشھید محمود عبدالفتاح حسن حماد 2011/07/01 ریھام عبد الفتاح دمحم دمحم 2211730 كفـءكفـء6452011/07/16 معلم

نجع حمادى االعدادیھ المھنیة بنات 2011/07/01 ریھام عبدالرحیم صدیق جوده 2242416 كفـءكفـء6462011/07/16 معلم
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األعلي

السالم بالسماینة االبتدائیھ 2011/02/22 زكریا شنودة سدراك ارمانیوس 738466 كفـءكفـء6472011/02/22 معلم

المحطة االبتدائیة 2011/02/22 زلفي ابراھیم خلیل ابراھیم 742088 كفـءكفـء6482011/02/22 معلم

انس بن مالك االبتدائیة بھو 2011/07/01 زھراء ابوالمعارف عبدالراضى دمحم 2213293 كفـءكفـء6492011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 زھراء عبدالحلیم دمحم احمد دمحم 2218585 كفـءكفـء6502011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 زھراء دمحم صبرى احمد خلف هللا 2213299 كفـءكفـء6512011/07/16 معلم

الشنوبة االبتدائیة بالرحمانیھ قبلى 2011/07/01 زوبھ دمحم عبدالسید دمحم 2210111 كفـءكفـء6522011/07/16 معلم

الشھید خیرت القاضى الثانویة بنین 2011/07/01 زین العابدین عبد المالك صدیق دمحم 2133461 كفـءكفـء6532011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 زینب  عبد الحلیم عبد العلیم حسن 2212126 كفـءكفـء6542011/07/16 معلم

النھضة الجدیدة اإلبتدائیھ بالرئیسیة 2011/07/01 زینب احمد ابراھیم دمحم 2211585 كفـءكفـء6552011/07/16 معلم

بھجورة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 زینب احمد مرتضى دمحم 2217529 كفـءكفـء6562011/07/16 معلم

ریاض اطفال عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/03/01 زینب السید احمد دمحم 2209116 كفـءكفـء6572011/03/03 معلم

عزبة البوصة للتعلیم األساسى الجدیدة 2011/03/01 زینب سیف النصر احمد الشاذلى 2114567 كفـءكفـء6582011/03/03 معلم

نجع بركة االبتدائیة 2011/07/01 زینب عاطف احمد السمان 2207539 كفـءكفـء6592011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 زینب عبد الحمید عدلى ضاحى 2223171 كفـءكفـء6602011/07/16 معلم

القصر االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 زینب عبد العزیز نجیب السمان 2216514 كفـءكفـء6612011/07/16 معلم

سالجة االبتدائیة 2011/07/01 زینب عبد العظیم بكر عبد الرحمن 2217512 كفـءكفـء6622011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 زینب عبدالباقى عبدالسمیع عبدالباقى 2212748 كفـءكفـء6632011/07/16 معلم
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األعلي

نجع موسى عالم االبتدائیة 2011/07/01 زینب عبدالعاطى زكى على 2213269 كفـءكفـء6642011/07/16 معلم

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 زینب عبدالھادى محمود راوى 2248018 كفـءكفـء6652011/07/16 معلم

الشھید سیف النصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/07/01 زینیب عبدالودود بركات احمد 2208291 كفـءكفـء6662011/07/16 معلم

الشیخ على االبتدائیھ بالحلفایة بحرى 2011/03/01 زینیب عطا دمحم ھمام 2205872 كفـءكفـء6672011/03/03 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 ساره شعبان احمد دمحم 2223177 كفـءكفـء6682011/07/16 معلم

ریاض اطفال نجع حمادى االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 ساره محسن قدیس ینى 1687628 كفـءكفـء6692011/02/22 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 ساره دمحم یوسف رسالن 2216200 كفـءكفـء6702011/07/16 معلم

ریاض اطفال اوالد نجم االبتدائیھ 2011/07/01 ساره محمود عبد الحافظ محمود 2217824 كفـءكفـء6712011/07/16 معلم

داود تكال الثانویة المشتركة 2011/07/01 ساره یوسف باخوم جرجس 2123616 كفـءكفـء6722011/07/16 معلم

داود تكال االعدادیة  بنین بھجوره 2011/02/22 سالى فواز نجیب سلیمان 2116926 كفـءكفـء6732011/02/22 معلم

عزبة دنقل االبتدائیة 2011/07/01 سامح ابراھیم سعید ابراھیم 2232054 كفـءكفـء6742011/07/16 معلم

المحطة االبتدائیة 2011/02/22 سامح وفقى فایق فرح 735728 كفـءكفـء6752011/02/22 معلم

سالجة االبتدائیة 2011/02/22 سامیة جمال یوسف على 2141225 كفـءكفـء6762011/02/22 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/03/01 سامیة خلیل عبد الحمید خلیل 2166383 كفـءكفـء6772011/03/03 معلم

االقباط  بنین االبتدائیھ نجع حمادى 2011/07/01 سامیة عبد الفتاح ایوب حبیب 2222426 كفـءكفـء6782011/07/16 معلم

الشیخ على االبتدائیھ بالحلفایة بحرى 2011/07/01 سامیھ احمد عبدالرحیم عبداللطیف 2215360 كفـءكفـء6792011/07/16 معلم

عزبة البوصھ االعدادیة 2011/07/01 سامیھ احمد دمحم حسن 2212661 كفـءكفـء6802011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6542 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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األعلي

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 سامیھ جمال الدین شاكر دمحم 2229919 كفـءكفـء6812011/07/16 معلم

نجع عمارة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سامیھ زكریا مرقص بطرس 2229992 كفـءكفـء6822011/07/16 معلم

ریاض االطفال النقراشى  االبتدائیة 2011/07/01 سامیھ كامل دمحم عیسى 2212009 كفـءكفـء6832011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 سامیھ كمال احمد عبدالرحیم 2216224 كفـءكفـء6842011/07/16 معلم

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 سحر  السید نور الدین السید 2253025 كفـءكفـء6852011/07/16 معلم

الشھید جاد الكریم االبتدائیھ بالقصر 2011/02/22 سحر  عزت  محمود على 2121273 كفـءكفـء6862011/02/22 معلم

الكلح الغربى االبتدائیة 2011/07/01 سحر بخیت عالم بخیت 2216929 كفـءكفـء6872011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/02/22 سحر سعد احمد حسن 1756266 كفـءكفـء6882011/02/22 معلم

السالم بالسماینة االبتدائیھ 2011/07/01 سحر عباس كامل حسین 2254665 كفـءكفـء6892011/07/16 معلم

ریاض اطفال النھضة الجدیدة االبتدائیة 2011/02/22 سحر عبد الصبور دمحم محمود 2114562 كفـءكفـء6902011/02/22 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 سحر عبدالحسیب دمحم دمحم القاضى 2153674 كفـءكفـء6912011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 سحر عبده صابر ابراھیم 2230091 كفـءكفـء6922011/07/16 معلم

الشھید اسامھ محمود دمحم السمان  ع 2011/07/01 سحر على احمد ابو الحسن 2221782 كفـءكفـء6932011/07/16 معلم

الكلح الغربى االبتدائیة 2011/07/01 سحر دمحم سلیم حسین 1571253 كفـءكفـء6942011/07/16 معلم

 فصول ملحقة للبنات بمدرسة نجع حمادي الثانویة 
الزخرفیة بنین

2011/07/01 سحر نجم على نور الدین 2222680 كفـءكفـء6952011/07/16 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 سعاد عبده عبد المجید اسماعیل 2220546 كفـءكفـء6962011/07/16 معلم

النصر االبتدائیھ  بھو 2011/07/01 سعاد دمحم على احمد 2213296 كفـءكفـء6972011/07/16 معلم
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الكلفتیة االبتدائیة 2009/07/20 سعد احمد ابراھیم عبدالعزیز 2129711 كفـءكفـء6982011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سعد صدیق دمحم سالمان 1528137 كفـءكفـء6992011/07/16 معلم

الوزیرى االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 سعدات ابو المجد صابر یوسف 2217552 كفـءكفـء7002011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 سعودات محمود خلیفة عبد الرحیم 2227977 كفـءكفـء7012011/07/16 معلم

ابو حزام االبتدائیة 2011/07/01 سعید عبد الجواد عبد الحمید محمود 2252680 كفـءكفـء7022011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 سعیده عبدالعلیم دمحم حسین 2194271 كفـءكفـء7032011/07/16 معلم

الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات االعدادیة 2011/07/01 سلوى احمد ابوعاید العبد 2213649 كفـءكفـء7042011/07/16 معلم

الصیاد االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سلوى بھیج شنودة باسلیوس 2210134 كفـءكفـء7052011/07/16 معلم

ابو عمورى االبتدئیھ المشتركة 2011/07/01 سلوى عدلى فؤاد احمد 2226935 كفـءكفـء7062011/07/16 معلم

الشرقى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 سلوى عزت حسن خلف هللا 2190419 كفـءكفـء7072011/06/27 معلم

داود تكال االعدادیة  بنین بھجوره 2009/07/21 سلوى میشیل نزھى باسیلى 2231253 كفـءكفـء7082011/07/16 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 سلیم سید سلیم دمحم 2212258 كفـءكفـء7092011/07/26 معلم

المحطھ االعدادیة 2011/02/22 سماح حسین دمحم دمحم 1737304 كفـءكفـء7102011/02/22 معلم

القدیس جرجس االبتدائیة بنین بالدرب 2011/07/01 سماح سعد بدرى جرجس 2232060 كفـءكفـء7112011/07/16 معلم

ریاض اطفال االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/02/22 سمر ناجى دمحم احمد القاضى 1542693 كفـءكفـء7122011/02/22 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/02/22 سمرة كمال دمحم خلیفھ 2122040 كفـءكفـء7132011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشرقى بھجورة االبتدائیة 2011/02/22 سمیرة عبد الرحیم دمحم مصطفى 1566751 كفـءكفـء7142011/02/22 معلم
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ریاض اطفال الشعانیھ االبتدائیھ 2011/07/01 سناء الطیرى عبد الاله سلیم 2118249 كفـءكفـء7152011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 سناء فایز شفیق باسلیوس 2220562 كفـءكفـء7162011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 سناء لبیب عبدهللا بخیت 2189474 كفـءكفـء7172011/07/16 معلم

النجاحیة االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 سناء دمحم دمحم عبدالرحیم 2209292 كفـءكفـء7182011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة التجاریھ بنین 2004/07/01 سناء موسى سامي روفائیل 737803 كفـءكفـء7192009/02/17 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 سنیة على دمحم محمود 2220548 كفـءكفـء7202011/07/16 معلم

القصر االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 سھام شعبان نور الدین احمد 2216564 كفـءكفـء7212011/07/16 معلم

نجع قابول االبتدائیة 2011/07/01 سھام عبد العال الصغیر حفنى 2138137 كفـءكفـء7222011/07/16 معلم

ریاض اطفال نجع الشیخ االبتدائیھ 2011/03/01 سھام عبداللة  مسعود عبداللة 2139815 كفـءكفـء7232011/03/03 معلم

ناصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/07/01 سھام مصطفى دمحم احمد 2254019 كفـءكفـء7242011/07/16 معلم

داود تكال االعدادیة  بنین بھجوره 2011/07/01 سھام وصفى ولیم اسطفانوس 2255621 كفـءكفـء7252011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سھیر جابر محمود مھدى 2280618 كفـءكفـء7262011/07/16 معلم

االمل االبتدائیة للصم وضعاف السمع بااللومنیوم 2011/07/01 سھیر حشمت امین دمحم 2214931 كفـءكفـء7272011/07/16 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 سھیر عبد الرحیم عبد العزیز عبد الرحیم 2220552 كفـءكفـء7282011/07/16 معلم

سالجة االبتدائیة 2011/07/01 سھیر عطااللة احمد دمحم 2214267 كفـءكفـء7292011/07/16 معلم

السماینة االعدادیة 2011/07/01 سھیر غنامى على عبدالكریم 2314458 كفـءكفـء7302011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سھیر فتحى كامل جودة 2119232 كفـءكفـء7312011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6545 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال السلمیة الجدیدة 2011/02/22 سھیر فوزى جوده بشاى 1777600 كفـءكفـء7322011/02/22 معلم

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/03/01 سوزان  فوزى  عریان  عبد اللطیف 2125435 كفـءكفـء7332011/03/03 معلم

الحاج دمحم عبد الرحمن االبتدائیھ تعلیم اساسى 2011/07/01 سوزان  كمال  عبد الحمید  على 2212278 كفـءكفـء7342011/07/16 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 سوزان رشدى محمود الطاھر 2220545 كفـءكفـء7352011/07/16 معلم

الشیخ على االبتدائیھ بالحلفایة بحرى 2011/07/01 سوزان عبدالنعیم عبدالحافظ دمحم 2214894 كفـءكفـء7362011/07/16 معلم

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 سوزان على سلیمان سلیم 2253034 كفـءكفـء7372011/07/16 معلم

النجاحیة االعدادیة 2010/07/01 سوزان على محمود احمد 2209282 كفـءكفـء7382011/07/16 معلم

نجع كمبل االعدادیة 2011/07/01 سوزان منصور سعد الدین عمراحمد 2221803 كفـءكفـء7392011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة ببھجوره 2011/03/01 سوزى عطا اللة ابراھیم فام 1751741 كفـءكفـء7402011/03/03 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 سوزى ماھر ركیس تاوضروس 2212160 كفـءكفـء7412011/07/16 معلم

عرب الرشایده االبتدائیة ببھجورة 2011/07/01 سوسن  على  حماد  سلیمان 2212480 كفـءكفـء7422011/07/16 معلم

الشنوبة االبتدائیة بالرحمانیھ قبلى 2011/07/01 سوسن مرزوق دمحم على 2181643 كفـءكفـء7432011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الحدیثة 2011/02/22 سوسنھ متواضع نجیب كیرلس 2120078 كفـءكفـء7442011/02/22 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/02/22 سومیة سعید دمحم علي 1720309 كفـءكفـء7452011/02/22 معلم

السالمیھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 سونیا عباس توفیق یسى 2212414 كفـءكفـء7462011/07/16 معلم

الشنوبة االبتدائیة بالرحمانیھ قبلى 2011/07/01 سونیا ملقى بالمون عبدالمالك 2210126 كفـءكفـء7472011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 سید دسوقى عبداللطیف احمد 1593628 كفـءكفـء7482011/07/01 معلم
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األعلي

السماینة االبتدائیة 2011/02/22 سید سالم عبدالحمید سالم 1726797 كفـءكفـء7492011/02/22 معلم

ابو عمورى االبتدائیة الجدیدة 2011/03/01 سید عبد الرزاق عبدالعال دمحم 1578463 كفـءكفـء7502011/03/03 معلم

الشھید سیف النصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/02/22 سیدة عبادى احمد حسانین 2133270 كفـءكفـء7512011/02/22 معلم

ریاض اطفال عزبة دنقل االبتدائیھ 2011/02/22 شادیة عبده ابراھیم دمحم 2115163 كفـءكفـء7522011/02/22 معلم

الدومة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شادیة على نور الدین ابراھیم 2217218 كفـءكفـء7532011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شادیھ عزت دمحم احمد 2247946 كفـءكفـء7542011/07/16 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 شاھیناز عادل احمد عبد النبى 2211721 كفـءكفـء7552011/07/16 معلم

اللواء سمیر خلف هللا الرسمیة للغات 2011/07/01 شحات دمحم رضوان حفنى رضوان 2216892 كفـءكفـء7562011/07/16 معلم

الشھید احمد عبد المحسن تغیان ب ج بالصیاد 2011/07/01 شریف جرجاوى دمحم احمد 742662 كفـءكفـء7572011/07/16 معلم

القدیس جرجس االبتدائیة بنین بالدرب 2011/07/01 شرین زھیر حلمى السید 2212728 كفـءكفـء7582011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 شرین عزمى عزیز فلتاوؤس 2116906 كفـءكفـء7592011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 شرین على فراج احمد 2212503 كفـءكفـء7602011/07/16 معلم

الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات االعدادیة 2011/07/01 شریھان سمیر یوسف احمد 2154873 كفـءكفـء7612011/07/16 معلم

2011/07/01  الدومة األعدادیة شعبان احمد عبدالاله مسعود 2211051 كفـءكفـء7622011/07/16 معلم

2011/03/01 وحدة الحلفایة بحرى الثانویة شعبان محمود دمحمالتقي حسین 1706450 كفـءكفـء7632011/03/03 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الحدیثة 2011/07/01 شنودة بشرى بنیامین بانود 2077525 كفـءكفـء7642011/07/16 معلم

القناویة االعدادیة 2011/07/01 شنوده ماھر سلیمان نوار 2238820 كفـءكفـء7652011/07/16 معلم
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األعلي

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 شھیرة ھباش عبدالعزیز اسماعیل 2216484 كفـءكفـء7662011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 شیرھان عبدالرحیم دمحم عسران 2213107 كفـءكفـء7672011/07/16 معلم

الشھید على محمود دیاب  ع بالشعانیة 2011/07/01 شیرین اكرام رتیب عطاهللا 2213755 كفـءكفـء7682011/07/16 معلم

بھجورة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 شیرین بضابا فكرى ونس 2218231 كفـءكفـء7692011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات 2011/07/01 شیرین بطرس فؤاد مترى 2122038 كفـءكفـء7702011/07/16 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 شیرین جابر حماده بكرى 2245100 كفـءكفـء7712011/07/16 معلم

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 شیرین جاد الكریم سید عبدالعال 2248938 كفـءكفـء7722011/07/16 معلم

منیرة تكال االعدادیة بنات بھجوره 2011/02/22 ٠شیرین زاھر كندس  2119189 كفـءكفـء7732011/02/22 معلم

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیرین لوقا صلیب اسطاسیوس 2218642 كفـءكفـء7742011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 شیرین دمحم دمحم عبد الرحیم 2209233 كفـءكفـء7752011/07/16 معلم

الشالیلة االبتدائیة 2011/07/01 شیرین محمود سعد محمود 2214365 كفـءكفـء7762011/07/16 معلم

ابو حزام االعدادیة 2011/07/01 شیرین مصطفى یوسف قناوى 2234643 كفـءكفـء7772011/07/16 معلم

نجع قطیة االبتدائیة 2011/03/03 شیرین منسى صلیب طونى 2123881 كفـءكفـء7782011/03/03 معلم

ریاض اطفال الدكتور یوسف اسماعیل بااللومنیوم 2011/07/01 شیرین یحیى عبدالظاھر قناوى 2212812 كفـءكفـء7792011/07/16 معلم

السالمیھ االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء احمد دردیر دمحم 2231256 كفـءكفـء7802011/07/16 معلم

ابو عمورى االبتدئیھ المشتركة 2011/07/01 شیماء السید احمد عدنان 2218508 كفـءكفـء7812011/07/16 معلم

نجع قابول االبتدائیة 2011/07/01 شیماء النخیلى ابو الحمد احمد 2227975 كفـءكفـء7822011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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النجاحیة االعدادیة 2010/07/01 شیماء جادالكریم سلیم دمحم 2213515 كفـءكفـء7832011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/02/22 شیماء حسنى دمحم عبد العزیز 2121166 كفـءكفـء7842011/02/22 معلم

الشیخ على االبتدائیھ بالحلفایة بحرى 2011/07/01 شیماء حسین سالم عبدالعال 2215371 كفـءكفـء7852011/07/16 معلم

السالمیھ االعدادیة 2011/07/01 شیماء خالد كردى دمحم 2209951 كفـءكفـء7862011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 شیماء رفعت دمحم بغدادى 2216532 كفـءكفـء7872011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء سید نور محمود 2212492 كفـءكفـء7882011/07/16 معلم

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 شیماء صالح احمد دمحم 2223175 كفـءكفـء7892011/07/16 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 شیماء عبدالواحد حماده احمد 2216516 كفـءكفـء7902011/07/16 معلم

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 شیماء عبده عبداللطیف حسانین 2365407 كفـءكفـء7912011/07/16 معلم

ریاض اطفال اللغات التجربیة بااللومنیوم 2011/07/01 شیماء عصمت محمود سباق 2210899 كفـءكفـء7922011/07/16 معلم

المحطھ االعدادیة 2011/03/01 شیماء فراج توفیق دمحم 2196617 كفـءكفـء7932011/03/03 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 شیماء كمال عبد الحكیم حسن 2217774 كفـءكفـء7942011/07/16 معلم

نجع عطیھ االبتدائیة 2011/07/01 شیماء دمحم احمد عمر 2216818 كفـءكفـء7952011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/02/22 شیماء دمحم حسن دمحم 2119381 كفـءكفـء7962011/02/22 معلم

ریاض اطفال اللغات التجربیة بااللومنیوم 2011/07/01 شیماء دمحم سید عبدهللا 2210880 كفـءكفـء7972011/07/16 معلم

ریاض اطفال السلمیة الجدیدة 2011/02/22 شیماء دمحم عبد الرازق مرسى 1777555 كفـءكفـء7982011/02/22 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 شیماء دمحم عمر ابوزید 2207066 كفـءكفـء7992011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

نجع حمادى االعدادیھ المھنیة بنات 2011/07/01 شیماء محمود دمحم عبد الرحیم 2231254 كفـءكفـء8002011/07/16 معلم

الشھید دمحم دمحم محمود ھاشم ع بالصیاد 2011/07/01 شیماء ناجى عبد المحسن دمحم 2221787 كفـءكفـء8012011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 شیماء یوسف احمد امین 2211723 كفـءكفـء8022011/07/16 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 صابرین ثابت عبدالقادر احمد 2212468 كفـءكفـء8032011/07/16 معلم

ریاض اطفال المصالحة  للتعلیم االساسى 2011/07/01 صابرین حسین احمد حسین 2260002 كفـءكفـء8042011/07/16 معلم

البطحة االعدادیة 2011/02/22 صابرین عبد الراضى سالم حامد 2226040 كفـءكفـء8052011/02/22 معلم

القمانة اإلعدادیة 2011/07/01 صابرین عطا عبد الشافى حسن 2234181 كفـءكفـء8062011/07/16 معلم

الشھید محمود عبدالفتاح حسن حماد 2011/07/01 صالح سید رسالن عمر 1593600 كفـءكفـء8072011/07/16 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 صالح محمود عمر عطا 2237062 كفـءكفـء8082011/07/16 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 صبرى جاد الكریم احمد دمحم 2249865 كفـءكفـء8092011/07/16 معلم

ریاض اطفال عمرو بن العاص االبتدائیة 2011/02/22 صفاء اسماعیل جاد  مسلم 1699000 كفـءكفـء8102011/02/22 معلم

نجع حمادى الثانویة بنین 2011/07/01 صفاء حسن فھمى نابو 2210039 كفـءكفـء8112011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/03/01 صفاء عاطف عبدالحافظ حسین 2119236 كفـءكفـء8122011/03/03 معلم

نجع عطیھ االبتدائیة 2011/07/01 صفاء عبدالغنى ابوالحسن حسین 2216847 كفـءكفـء8132011/07/16 معلم

ریاض اطفال النھضة الجدیدة االبتدائیة 2011/02/22 صفاء على عبداللة محمود 2114579 كفـءكفـء8142011/02/22 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/07/01 صفاء عنتر على وزیرى 2259405 كفـءكفـء8152011/07/16 معلم

الخضیرات االعدادیة 2011/07/01 صفاء دمحم حسین حسانین 2212934 كفـءكفـء8162011/07/16 معلم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::
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المؤھل 
األعلي

االتحاد االبتدائیة ببھجورة 2011/07/01 صفاء دمحم شاذلى دمحم 2235381 كفـءكفـء8172011/07/16 معلم

القمانة اإلعدادیة 2011/07/01 صالح احمد فكرى عبداللة 2234166 كفـءكفـء8182011/07/16 معلم

البطحة االعدادیة 2011/07/01 صالح عبدالجواد احمد على 2210387 كفـءكفـء8192011/07/16 معلم

وحدة الحلفایھ بحرى االبتدائیھ 2011/07/01 صالح فتحي عدلي خلیل 2216040 كفـءكفـء8202011/07/16 معلم

القناویة االعدادیة 2010/05/20 صموئیل عادل صبرى مشرقى 2222035 كفـءكفـء8212011/07/16 معلم

عزبة البوصة للتعلیم األساسى الجدیدة 2011/07/01 صموئیل ودیع داود ھابیل 2239760 كفـءكفـء8222011/07/16 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 ضحى على كامل على 2252361 كفـءكفـء8232011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ المشتركة 2011/07/01 ضیاء القمر النقراشى حسن على 2218541 كفـءكفـء8242011/07/16 معلم

عزبة عبدالرحمن االبتدائیة بالھیشھ 2011/07/01 طارق  احمد  سلیم  دمحم 2212254 كفـءكفـء8252011/07/16 معلم

2011/07/01  اللغات التجریبیة االعدادیة بااللومنیوم طارق  خیرى  عبد الحفیظ وزیرى 2216686 كفـءكفـء8262011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 طارق عبد الاله عبد اللطیف عطاى 2372219 كفـءكفـء8272011/07/16 معلم

الشرقى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 طارق فكرى دمحم ابوبكر 2179110 كفـءكفـء8282011/07/16 معلم

االقباط  بنین االبتدائیھ نجع حمادى 2011/07/01 طارق دمحم اسماعیل ابراھیم 2211834 كفـءكفـء8292011/07/16 معلم

ابو حزام االعدادیة 2011/07/01 طایع فاروق دمحم حسن 2234665 كفـءكفـء8302011/07/16 معلم

ابو حزام االعدادیة 2011/07/01 طلعت یوسف بباوى عطیھ 2234656 كفـءكفـء8312011/07/16 معلم

ابو عمورى االبتدئیھ المشتركة 2011/07/01 عابد عبده عبدالحكیم تمام 2366165 كفـءكفـء8322011/07/16 معلم

الحاج دمحم عبد الرحمن االبتدائیھ تعلیم اساسى 2011/07/01 عادل  عبادى  دمحم  برعى 2215139 كفـءكفـء8332011/07/16 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 عادل دمحم حسن دمحم 2250842 كفـءكفـء8342011/07/01 معلم

2011/07/01 وحدة الحلفایة بحرى الثانویة عادل موافى محمود ادریس 2217353 كفـءكفـء8352011/07/16 معلم

2011/07/01 احمد نادى االبتدائیة بكوم شافع عاصم عبد المنعم عبد العاطى دمحم 2370476 كفـءكفـء8362011/07/16 معلم

نجع عاید االبتدائیھ 2011/07/01 عاطف احمد دمحم احمد 2121276 كفـءكفـء8372011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 عاطف خلف سلیمان احمد 2126097 كفـءكفـء8382011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/07/01 عایدة عبد العزیز دمحم عبد العزیز 2236990 كفـءكفـء8392011/07/16 معلم

الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات االبتدائى 2011/02/22 عایدة عبدالحمید خلف عبدالرحیم 2150597 كفـءكفـء8402011/02/22 معلم

ریاض اطفال شركةالسكراالبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 عائشة ثروت حسین دمحم 2211424 كفـءكفـء8412011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 عائشة عبدالرحیم دمحم عبدهللا 2219281 كفـءكفـء8422011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل الثانویة المشتركة بااللومنیوم 2011/07/01 عبد الحمید دمحم  شمروخ ابراھیم 2263459 كفـءكفـء8432011/07/16 معلم

داود تكال االعدادیة  بنین بھجوره 2011/07/01 عبد الرحمن حجاب على عبداللة 2231255 كفـءكفـء8442011/07/16 معلم

االقباط بنات االبتدائیة نجع حمادى 2009/03/28 عبد الرحمن فاوى عبد الحمید عثمان 742659 كفـءكفـء8452011/07/16 معلم

الشھید على محمود دیاب  ع بالشعانیة 2011/07/01 عبد الرحیم عبد المقصود اسماعیل عبدالمقصود 2212245 كفـءكفـء8462011/07/16 معلم

عبد المبدى احمد اسماعیل االعدادیة ت اساسى 2011/07/01 عبد الرحیم محمود دمحم جاد 2210294 كفـءكفـء8472011/07/16 معلم

المناصرة االبتدائیھ 2011/07/01 عبد العافى شحاتھ سلیمان دمحم 2216570 كفـءكفـء8482011/07/16 معلم

النھضة الجدیدة اإلبتدائیھ بالرئیسیة 2011/07/01 عبد الفتاح حسن عبد الفتاح عبد الكریم 2259619 كفـءكفـء8492011/07/16 معلم

السماینة االعدادیة 2011/07/01 عبدالرحمن احمد امبابى  عبد هللا 2216212 كفـءكفـء8502011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

المناصرة االعدادیة 2011/07/01 عبدالرحیم عبدلاله دمحم عطااللة 2232046 كفـءكفـء8512011/07/16 معلم

الحاج دمحم عبد الرحمن االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/07/01 عبدالرحیم مصطفى عثمان راضوان 1601270 كفـءكفـء8522011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عبدالسالم عبدالفتاح عبدهللا صدیق 2256388 كفـءكفـء8532011/07/16 معلم

عبد المبدى احمد اسماعیل االبتدائیة ت اساسى 2011/07/01 عبدالصمد الطاھر سلمان عوض 2210040 كفـءكفـء8542011/07/16 معلم

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/03/01 عبدالعلیم فتحي دمحم ابوبكر 1713307 كفـءكفـء8552011/03/03 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 عبداللطیف الضبع ابوالوفا ابوزید 2213928 كفـءكفـء8562011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/03/01 عبدهللا دمحم عبدالحمید احمد 1595112 كفـءكفـء8572011/03/03 معلم

السالمیھ االعدادیة 2011/07/01 عبیر ابوالمجد محمود على 2220165 كفـءكفـء8582011/07/16 معلم

القمانة اإلعدادیة 2011/03/01 عبیر أنور أحمد الزغیبى 1640977 كفـءكفـء8592011/03/03 معلم

الدومة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 عبیر حمدى فندى دمحم 2217226 كفـءكفـء8602011/02/22 معلم

ریاض اطفال نجع حمادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبیر عبدالحمید كامل ابوالحسن 2215577 كفـءكفـء8612011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 عبیر عبدالفتاح توفیق دمحم 2243085 كفـءكفـء8622011/07/16 معلم

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 عبیر على سرحان على 2347737 كفـءكفـء8632011/07/16 معلم

ریاض اطفال نجع حمادى االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 عبیر عوض احمد عبداللطیف 2119723 كفـءكفـء8642011/02/22 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 عبیر دمحم كامل فخرى احمد 2312878 كفـءكفـء8652011/07/16 معلم

نجع عطیھ االبتدائیة 2011/07/01 عرفات جمال عبد المقصود سنجاب 2212590 كفـءكفـء8662011/07/16 معلم

نجع داود االبتدائیة 2011/07/01 عرفات محمود صادق عبدالرحیم 2213583 كفـءكفـء8672011/07/16 معلم
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التعیین
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القصر االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 عز محمود دمحم رضوان 717764 كفـءكفـء8682011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عزالعرب عبید على ابراھیم 2246725 كفـءكفـء8692011/07/16 معلم

ناصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/07/01 عزة سعد احمد على 2215767 كفـءكفـء8702011/07/16 معلم

الشھید احمد عبد المحسن تغیان ب ج بالصیاد 2011/07/01 عزة عبد المنصف دمحم یحیا 2221795 كفـءكفـء8712011/07/16 معلم

ابو حزام االبتدائیة 2011/07/01 عزت عباس ویصا قلینى 2234586 كفـءكفـء8722011/07/16 معلم

الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات االعدادیة 2011/02/22 عزه احمد دمحم فؤاد غزالى 1547649 كفـءكفـء8732011/02/22 معلم

القدیس جرجس االبتدائیة بنین بالدرب 2011/07/01 عزه صلحى محمود على 2212732 كفـءكفـء8742011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 عزه عبدالرحیم احمد دمحم 2213087 كفـءكفـء8752011/07/16 معلم

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 عزه على ابو الوفا عبد العاطى 2223174 كفـءكفـء8762011/07/16 معلم

ریاض اطفال نجع داود االبتدائیة 2011/07/01 عزه دمحم احمد عمر 2377222 كفـءكفـء8772011/07/16 معلم

ابو عمورى االبتدئیھ المشتركة 2011/07/01 عزه دمحم عبدالجواد محمود 2218513 كفـءكفـء8782011/07/16 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/03/01 عزه دمحم عبدهللا دمحم 2196945 كفـءكفـء8792011/03/03 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 عزه محمود شاكر دمحم 2229921 كفـءكفـء8802011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشرقى بھجورة االبتدائیة 2011/02/22 عزیزه احمد عبد الغنى دمحم 2128928 كفـءكفـء8812011/02/22 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 عزیزه رجب احمد مصطفى 2120074 كفـءكفـء8822011/07/16 معلم

نجع داود االبتدائیة 2011/07/01 عصام احمد سید احمد 2213579 كفـءكفـء8832011/07/16 معلم

الشھید على محمود دیاب  ع بالشعانیة 2011/07/01 عصام جبریل دمحم دمحم 2218505 كفـءكفـء8842011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 عصام رمضان سلیم على 2213499 كفـءكفـء8852011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عصام شداد دمحم عثمان 2262205 كفـءكفـء8862011/07/16 معلم

القمانة اإلعدادیة 2011/07/01 عصام فاضل احمد حمادة 2238903 كفـءكفـء8872011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 عفاف  محمود  حسن  محمود 2212482 كفـءكفـء8882011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عفاف دمحم احمد راضوان 2246698 كفـءكفـء8892011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 عفاف مھران دمحم حامد 2230083 كفـءكفـء8902011/07/16 معلم

ریاض اطفال االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 عال  امین احمد امین 2253058 كفـءكفـء8912011/07/16 معلم

الشرقى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 عال دمحم عبود توفیق 2399310 كفـءكفـء8922011/07/16 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/03/01 عال محمود سعد محمود 2166329 كفـءكفـء8932011/03/03 معلم

المناصرة االبتدائیھ 2011/07/01 عالء الدین ناجى على عبدهللا 2219173 كفـءكفـء8942011/07/16 معلم

وحدة الحلفایھ بحرى االبتدائیھ 2011/07/01 عالء حسن ابراھیم سلیمان 2216083 كفـءكفـء8952011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 عالء عبدالباسط عبدالشافى ذكى 2252785 كفـءكفـء8962011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/02/22 عالء عبدالرحیم محمود عبدالرحیم 2119224 كفـءكفـء8972011/02/22 معلم

القناویة االعدادیة 2011/02/22 عالء كمال دمحم عطا هللا 2166392 كفـءكفـء8982011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ الحلفایة قبلى 2011/07/01 عالء دمحم عمر موسى 2213668 كفـءكفـء8992011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ المشتركة 2011/07/01 على احمد على احمد 2127875 كفـءكفـء9002011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ تعلیم اساسي 2008/10/13 على السید عبد الراضى عبد الحلیم 2231789 كفـءكفـء9012011/02/22 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 على عبدالستار الصغیر احمد 2119206 كفـءكفـء9022011/07/16 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/02/22 على فرج هللا عبدالباقى على 2017534 كفـءكفـء9032011/02/22 معلم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2011/07/01 على دمحم عبد المجید السمان 2261038 كفـءكفـء9042011/07/16 معلم

الرئیسیة االعدادیة 2011/07/01 على دمحم دمحم فریز 2224865 كفـءكفـء9052011/07/16 معلم

بركة االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 على دمحم محمود دمحم 2217346 كفـءكفـء9062011/07/16 معلم

الشھید جاد الكریم االبتدائیھ بالقصر 2011/07/01 على محمود على دمحم 733451 كفـءكفـء9072011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة بنین 2011/07/01 على وردانى سلیم كساب 2265889 كفـءكفـء9082011/07/16 معلم

نجع كمبل االعدادیة 2011/07/01 على یوسف رسالن سلیم 2362038 كفـءكفـء9092011/07/16 معلم

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 علیاء أنور احمد محمود 2210974 كفـءكفـء9102011/07/16 معلم

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 علیاء عاطف عابدین عبد اللطیف 2243900 كفـءكفـء9112011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 علیاء عبدالرافع اسماعیل الخطیب 2248898 كفـءكفـء9122011/07/16 معلم

القصر األعدادیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 علیو محمود دمحم طایع 2120072 كفـءكفـء9132011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 عماد  عیاد میخائیل غبلایر 2209221 كفـءكفـء9142011/07/16 معلم

نجع عطیھ االبتدائیة 2011/07/01 عماد احمد نورالدین عبدالعال 2114557 كفـءكفـء9152011/07/16 معلم

االمل االبتدائیة للصم وضعاف السمع بااللومنیوم 2011/07/01 عماد الدین جمال فرغل احمد 2215475 كفـءكفـء9162011/07/16 معلم

2011/03/01 نجع حمادى االعدادیة بنات عماد رشاد سید مھران 1777504 كفـءكفـء9172011/03/03 معلم

الشھید دمحم دمحم محمود ھاشم ع بالصیاد 2011/07/01 عماد محروص وھیب زخارى 2241489 كفـءكفـء9182011/07/16 معلم
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األعلي

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 عمر ثاقب دمحم دمحم 2246799 كفـءكفـء9192011/07/16 معلم

2011/07/01  اللغات التجریبیة االعدادیة بااللومنیوم عمر حسین عمر احمد 2219372 كفـءكفـء9202011/07/16 معلم

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 عمر عبد الرازق فاوى دمحم 2211050 كفـءكفـء9212011/07/16 معلم

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 2011/07/01 عمر عبد الكریم عبد الحمید عمر 2217573 كفـءكفـء9222011/07/16 معلم

عبد المبدى احمد اسماعیل االبتدائیة ت اساسى 2011/07/01 عمر فوزى دمحم اسماعیل 2229168 كفـءكفـء9232011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عمر دمحم عمر احمد 2212501 كفـءكفـء9242011/07/16 معلم

عرب الرشایده االبتدائیة ببھجورة 2011/07/01 عمرو  رشاد  عباده  احمد 2212476 كفـءكفـء9252011/07/16 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 عمرو جالل ذكى احمد 2212268 كفـءكفـء9262011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 عمرو عبد الرؤف عبد الحكیم أمین 2259420 كفـءكفـء9272011/07/16 معلم

ناصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/07/01 عمرو دمحم احمد حسن 2245106 كفـءكفـء9282011/07/16 معلم

البطحة االعدادیة 2011/02/22 عمرو دمحمالشھرة الصغیر حسین خلیل 2226029 كفـءكفـء9292011/02/22 معلم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2011/07/01 عمرو مصطفى دمحم مصطفى 2118276 كفـءكفـء9302011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/03/01 عوض كمال دمحم على 2134292 كفـءكفـء9312011/03/03 معلم

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 غادة جاد الكریم سید عبد العال 2211835 كفـءكفـء9322011/07/16 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 غادة شوقى دمحم مصطفى 2216550 كفـءكفـء9332011/07/16 معلم

ریاض اطفال السالم بالسماینة 2011/07/01 غادة دمحم احمد بغدادى 2211411 كفـءكفـء9342011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 غادة محمود ابراھیم دمحم 2206969 كفـءكفـء9352011/07/16 معلم
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القصر األعدادیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 فاتن السید احمد على 2221963 كفـءكفـء9362011/07/16 معلم

الرئیسیة االعدادیة 2011/07/01 فاتن القطیبى احمد حفنى 2224858 كفـءكفـء9372011/07/16 معلم

السالمیھ االعدادیة 2011/07/01 فاتن غالب راتب دانیال 1752152 كفـءكفـء9382011/07/16 معلم

ریاض اطفال نجع الشیخ االبتدائیھ 2011/03/01 فاطمة  عبد العلیم حسن رسالن 2139820 كفـءكفـء9392011/03/03 معلم

السماینة االعدادیة 2011/02/22 فاطمة جاد الكریم توفیق دمحم 2114554 كفـءكفـء9402011/02/22 معلم

ریاض اطفال النجاحیة تعلیم اساسى 2011/07/01 فاطمة حسن دمحم احمد 2209108 كفـءكفـء9412011/07/16 معلم

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة عبدالعاطى عبدالموجود دردیر 2257220 كفـءكفـء9422011/07/16 معلم

2011/02/22 ریاض اطفال  الخضیرات االبتدائیة فاطمة عبدالمنعم عبدالجلیل سلیم 2119708 كفـءكفـء9432011/02/22 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 فاطمة عبدالمنعم فاضل عبید یونس 2218588 كفـءكفـء9442011/07/16 معلم

ریاض اطفال نجع حمادى االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة فاوي دمحم عثمان 2211408 كفـءكفـء9452011/07/16 معلم

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/07/01 فاطمة فراج عبدالموجود دسوقى 2127830 كفـءكفـء9462011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2011/02/22 فاطمة فرج عبد الرحیم سالمان 2215095 كفـءكفـء9472011/02/22 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/02/22 فاطمة دمحم السایح على 2116976 كفـءكفـء9482011/02/22 معلم

نجع عبد القادر االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ حسن سلیمان یوسف 2213805 كفـءكفـء9492011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 فاطمھ عبد الفتاح ابو الفضل دمحم 2122039 كفـءكفـء9502011/07/16 معلم

الشھید محمود عبدالفتاح حسن حماد 2011/07/01 فاطمھ عبدالحكیم احمد على 2275379 كفـءكفـء9512011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 فاطمھ عبدالفتاح دمحم ابوبكر 2215878 كفـءكفـء9522011/07/16 معلم
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األعلي

فصول الشرقى بھجورة الثانویة المشتركة 2011/07/01 فایز دمحم فایز احمد 2248922 كفـءكفـء9532011/07/16 معلم

منیرة تكال االعدادیة بنات بھجوره 2011/07/01 فایزة احمد امین عالم 2217698 كفـءكفـء9542011/07/16 معلم

النجاحیة االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 فخرى دمحم محمود سلیمان 2237432 كفـءكفـء9552011/07/16 معلم

نجع ضاحى االبتدائیة 2011/07/01 فدوى محمود مصطفى رسالن 2217900 كفـءكفـء9562011/07/16 معلم

المناصرة االعدادیة 2011/02/22 فرج عوض عبد البارى أحمد 2124726 كفـءكفـء9572011/02/22 معلم

القناویة االعدادیة 2011/07/01 فردوس ماھر سلیمان نوار 2216874 كفـءكفـء9582011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فوزیھ كمال دمحم دمحم 2120101 كفـءكفـء9592011/07/16 معلم

نجع عمارة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فیبى ادوار بولس ضوماضیوس 2217690 كفـءكفـء9602011/07/16 معلم

الشھید على محمود دیاب  ع بالشعانیة 2011/07/01 فیبى اقالدیوس طنیوس سفین 2218121 كفـءكفـء9612011/07/16 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 فیبى رشدى راشد سلوانس 2226950 كفـءكفـء9622011/07/16 معلم

القصر األعدادیة للتعلیم األساسى 2011/02/22 فیبى قیصر فھیم عطیھ 2120097 كفـءكفـء9632011/02/22 معلم

القصر االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 فیفیان زكریا صدیق صادق 2217784 كفـءكفـء9642011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة ببھجوره 2010/12/02 فیفیان ممدوح لوكاس كندس 2213743 كفـءكفـء9652011/07/16 معلم

نجع عایـد االعدادیھ 2011/07/01 كاترین اسحق زامك ساویرس 2232850 كفـءكفـء9662011/07/16 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 كاترین فایق شوقى جاد 2216227 كفـءكفـء9672011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/07/01 كاترین كرم فتح هللا شنوده 2246418 كفـءكفـء9682011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 كاترین ملك سفین ابراھیم 2222663 كفـءكفـء9692011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

البنات االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 كاترین نازیة ادیب عطیة 2217789 كفـءكفـء9702011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 كامل دمحم محمود طھ 2211008 كفـءكفـء9712011/07/16 معلم

 فصول ملحقة للبنات بمدرسة نجع حمادي الثانویة 
الزخرفیة بنین

2011/07/01 كرستین  عادل عزیز مسعد 2121243 كفـءكفـء9722011/07/16 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/02/22 كرستین بشري فھیم مكسیموس 1633900 كفـءكفـء9732011/02/22 معلم

نجع حمادى الثانویة بنین 2011/07/01 كرستین ثابت شفیق طانیوس 2213702 كفـءكفـء9742011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنین بنجع حمادى 2011/07/01 كرستین رشدى راشد سلوانس 2226512 كفـءكفـء9752011/07/16 معلم

عزبة عبدالرحمن االبتدائیة بالھیشھ 2011/07/01 كرم بركات اسماعیل  عبد المقصود 2212222 كفـءكفـء9762011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 كریمان احمد على دمحم 2212508 كفـءكفـء9772011/07/16 معلم

نجع عاید االبتدائیھ 2011/07/01 كریمھ عبدلى حسن احمد 2209960 كفـءكفـء9782011/07/16 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/03/01 كمال حسین كمال احمد 2216203 كفـءكفـء9792011/03/03 معلم

النجاحیة االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 كمال فؤاد على حسین 2206412 كفـءكفـء9802011/07/16 معلم

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 كمال یوسف دمحم ابوبكر 2244899 كفـءكفـء9812011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 كوثر عبد الاله عبداللة یوسف 2263028 كفـءكفـء9822011/07/16 معلم

الشھید دمحم رفعت أنور دمحم ع 2011/07/01 كوثر دمحم جاد الكریم عبدالعاطى 2199016 كفـءكفـء9832011/07/16 معلم

انس بن مالك االبتدائیة بھو 2011/02/22 كیرلس ظریف ملطي اسطفانوس 1715037 كفـءكفـء9842011/02/22 معلم

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 2008/12/04 المیا عباس كامل عبد المسیح 2260852 كفـءكفـء9852011/07/16 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 لبنھ دمحم اسماعیل عبدالمولى 2215385 كفـءكفـء9862011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/03/01 لطفي دمحم حسین معوض 1715206 كفـءكفـء9872011/03/03 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 لمیاء احمد ھارون دمحم 2211958 كفـءكفـء9882011/07/16 معلم

النھضة الجدیدة اإلبتدائیھ بالرئیسیة 2011/07/01 لمیاء سعد ابو المجد احمد 2258086 كفـءكفـء9892011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 لمیاء عبدالستار محمود مدنى 2313078 كفـءكفـء9902011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 لمیاء دمحم نبیل على 2211961 كفـءكفـء9912011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 لوسى صبحى نقوال ارمانیوس 2213902 كفـءكفـء9922011/07/16 معلم

الشھید اسامھ محمود دمحم السمان  ع 2011/07/01 لیلى حمدون على محمود 2209347 كفـءكفـء9932011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 لیلى خیرى مبارك على 2219242 كفـءكفـء9942011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 لیلى مصطفى دمحم اسماعیل 2217777 كفـءكفـء9952011/07/16 معلم

ابو عمورى االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ماجد على احمد على 2216718 كفـءكفـء9962011/07/16 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/02/22 ماجدة راشد على دمحم 2019586 كفـءكفـء9972011/02/22 معلم

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2008/09/01 ماجده دمحم عطا حسن 2257602 كفـءكفـء9982011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 مارتینا ممدوح جاد سیفین 2217968 كفـءكفـء9992011/07/16 معلم

الشھید محمود عبدالفتاح حسن حماد 2011/07/01 مارثھ  صبحى زكرى موسى 2124443 كفـءكفـء10002011/07/16 معلم

االتحاد االبتدائیة ببھجورة 2011/02/22 مارسیل رسمى جوھر جاب هللا 1074123 كفـءكفـء10012011/02/22 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 مارسیل فرید محروس شحات 2214353 كفـءكفـء10022011/07/16 معلم

منیرة تكال االعدادیة بنات بھجوره 2011/07/01 مارى شنودة شمروخ تاوضروس 2259409 كفـءكفـء10032011/07/16 معلم
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االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/03/01 مارى صابر داود رومان 2161680 كفـءكفـء10042011/03/03 معلم

الشھید دمحم رفعت أنور دمحم ع 2011/07/01 مارى محروص عبدالسید ایوب 2208225 كفـءكفـء10052011/07/16 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2006/09/20 مارى ملقى شاكر مساك 2232857 كفـءكفـء10062011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 مارى موسولینى میخائیل غبلایر 2230280 كفـءكفـء10072011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 مارى یوسف سلوانس تكال 2209830 كفـءكفـء10082011/07/16 معلم

انور السادات الثانویة بنات 2011/07/01 ماریا القس تیموثاوس داود مسعود 2349323 كفـءكفـء10092011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 ماریا رومانى غطاس حنین 2217781 كفـءكفـء10102011/07/16 معلم

المحطة االبتدائیة 2011/07/01 ماریا یوسف باخوم جرجس 2246730 كفـءكفـء10112011/07/16 معلم

السالمیھ االعدادیة 2011/07/01 ماریان فام ریاض عبد النور 2214352 كفـءكفـء10122011/07/16 معلم

السالمیھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 ماریانا رافت دھب ابراھیم 2212405 كفـءكفـء10132011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ المشتركھ 2008/09/17 ماریانا رفعت تلمیذ ارتین 2113286 كفـءكفـء10142011/02/22 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 ماریانا عاطف یسى جورجیوس 2277638 كفـءكفـء10152011/07/16 معلم

منیرة تكال االبتدائیة المشتركة ببھجورة 2011/02/22 ماریانا فكتور فایق فرح 1777493 كفـءكفـء10162011/02/22 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 ماریانا فوزى حنا غالى 2217987 كفـءكفـء10172011/07/16 معلم

نجع الشیخ االبتدائیة 2011/03/01 ماریانھ قط حناهللا مسعود 2123264 كفـءكفـء10182011/03/03 معلم

منیرة تكال االبتدائیة المشتركة ببھجورة 2006/12/14 ماریھان نصرى زقزوق قدیس 2113296 كفـءكفـء10192011/07/16 معلم

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ماھر عبدالصبور سید دمحم 2195595 كفـءكفـء10202011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

نجع ضاحى االبتدائیة 2011/07/01 مایسھ دمحم االسعد عبدالراضى دمحمین 2248939 كفـءكفـء10212011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة بنات 2011/07/01 مایكل فوزى داود صادوق 2243088 كفـءكفـء10222011/07/16 معلم

القناویة االعدادیة 2011/07/01 مایكل كرم لمعى اسكندر 2275359 كفـءكفـء10232011/07/16 معلم

2011/07/01  حمرة دوم االعدادیة محب لطیف داود مغاریوس 2259416 كفـءكفـء10242011/07/16 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 محفوظ عبد الرحمن احمد السید 738576 كفـءكفـء10252011/07/16 معلم

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 دمحم  محمود على الشیمى 2253022 كفـءكفـء10262011/07/16 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االعدادیة بالرئیسیة 2011/03/01 دمحم ابوالحجاج احمد اسماعیل 2131016 كفـءكفـء10272011/03/03 معلم

2011/07/01 وحدة الحلفایة بحرى الثانویة دمحم ابوالمعارف دمحم احمد 2216458 كفـءكفـء10282011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنین بنجع حمادى 2011/02/22 دمحم احمد احمد حسین 2123438 كفـءكفـء10292011/02/22 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 دمحم احمد سیف النصر احمد 2217785 كفـءكفـء10302011/07/16 معلم

النجاحیة االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 دمحم احمد عبدالعزیز كیالنى 2237428 كفـءكفـء10312011/07/16 معلم

اللواء سمیر خلف هللا الرسمیة للغات 2011/07/01 دمحم احمد فؤاد  دمحم  عبد هللا 2216214 كفـءكفـء10322011/07/16 معلم

القصر االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 دمحم احمد دمحم حفنى 2217778 كفـءكفـء10332011/07/16 معلم

الشھید دمحم دمحم محمود ھاشم ع بالصیاد 2011/07/01 دمحم اسماعیل محمود عبد الباقى 2240076 كفـءكفـء10342011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم السكى مطاوع دمحم 2119204 كفـءكفـء10352011/07/16 معلم

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 دمحم السید دمحم سلیم 2220549 كفـءكفـء10362011/07/16 معلم

2011/02/22  اللغات التجریبیة االعدادیة بااللومنیوم دمحم ثابت ابراھیم دمحم 2117910 كفـءكفـء10372011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 دمحم جاد عبدهللا سید احمد 2215405 كفـءكفـء10382011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الحدیثة 2011/07/01 دمحم جرجاوى دمحم احمد 2209179 كفـءكفـء10392011/07/16 معلم

القناویة االعدادیة 2011/03/01 دمحم حسنین عبدالفتاح سویفى 2123419 كفـءكفـء10402011/03/03 معلم

نجع داود االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حمدى دمحم حسن 2218510 كفـءكفـء10412011/07/16 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم خیرى احمد اسماعیل 1696090 كفـءكفـء10422011/07/16 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم خیرى احمد محمود 2237053 كفـءكفـء10432011/07/16 معلم

الشھید خیرت القاضى الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم رشاد دمحم السید 2218542 كفـءكفـء10442011/07/16 معلم

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 2011/07/01 دمحم رضوان ابوالحمد عبدالعال 2123159 كفـءكفـء10452011/07/16 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/07/01 دمحم رمضان دمحم احمد 2219237 كفـءكفـء10462011/07/16 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/07/01 دمحم زین العابدین ابوالمجد سید 2281542 كفـءكفـء10472011/07/16 معلم

الكلفتیة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سعد زكى دمحم 2215382 كفـءكفـء10482011/07/16 معلم

النقراشى االبتدائیھ نجع حمادى 2011/02/22 دمحم سالوى اسماعیل دمحم 1756963 كفـءكفـء10492011/02/22 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم سمیر دنقالوى ابوزید 2211180 كفـءكفـء10502011/07/16 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/02/22 دمحم سمیر عبدالحكیم على 2150769 كفـءكفـء10512011/02/22 معلم

الشالیلة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم سید دمحم احمد 2214364 كفـءكفـء10522011/07/16 معلم

الھیشھ االعدادیة 2011/07/01 دمحم شعبان احمد محمود 2211159 كفـءكفـء10532011/07/16 معلم

الحاج دمحم عبد الرحمن االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم صالح عبدهللا عصمان 2181293 كفـءكفـء10542011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الكلفتیة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عباس عرابى احمد 2215401 كفـءكفـء10552011/07/16 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 دمحم عباس دمحم عرابى 2373093 كفـءكفـء10562011/07/16 معلم

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/07/01 دمحم عبد الراضى حسن عبد الرحیم 2217909 كفـءكفـء10572011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 دمحم عبد الراضى على عبد الرحمن 2212600 كفـءكفـء10582011/07/16 معلم

ساحل البقیلى االعدادیة 2010/01/12 دمحم عبد الفتاح احمد ابراھیم 2118570 كفـءكفـء10592011/03/03 معلم

الصیاد االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبد المنصف احمد دمحم 2124732 كفـءكفـء10602011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنین بنجع حمادى 2011/07/01 دمحم عبد الوھاب دمحم ھاشم 2217769 كفـءكفـء10612011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 دمحم عبدالصبور حسنى حسن 2115883 كفـءكفـء10622011/07/16 معلم

نجع موسى عالم االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالعاطى محمود فاضل 2213276 كفـءكفـء10632011/07/16 معلم

السماینة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالعزیز ابوالفضل احمد 2341252 كفـءكفـء10642011/07/16 معلم

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 دمحم عبدالغفار یوسف حسین 2207328 كفـءكفـء10652011/07/16 معلم

الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات االبتدائى 2011/07/01 دمحم عبدالھادى حسن عبدالرحیم 2212763 كفـءكفـء10662011/07/16 معلم

البطحھ االبتدائیة  المشتركة 2011/07/01 دمحم عبده عبدالرازق عبدالرحیم 2210343 كفـءكفـء10672011/07/16 معلم

ابو عمورى االبتدئیھ المشتركة 2009/12/08 دمحم عزالعرب عزالدین ابوالوفا 2218507 كفـءكفـء10682011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم عصام محمود دمحم مصطفى 2215089 كفـءكفـء10692011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عالم مختار دمحم 2212502 كفـءكفـء10702011/07/16 معلم

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 دمحم على احمد حسن 2226944 كفـءكفـء10712011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

سالجة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم على بدوى على 2214254 كفـءكفـء10722011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/03/01 دمحم على دمحم عبدالحمید 1760505 كفـءكفـء10732011/03/03 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 دمحم على یوسف عالء الدین دمحم 2117944 كفـءكفـء10742011/07/16 معلم

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/03/01 دمحم عوض هللا محمود على 2124503 كفـءكفـء10752011/03/03 معلم

2011/07/01  اللغات التجریبیة االعدادیة بااللومنیوم دمحم عویس محمود احمد 2370907 كفـءكفـء10762011/07/16 معلم

الدومة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم فتحى احمد امین 2217225 كفـءكفـء10772011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 دمحم فتحى عبد الرحیم حفنى 2240978 كفـءكفـء10782011/07/16 معلم

القصر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم فؤاد عبدالاله جھالن 2212647 كفـءكفـء10792011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة بنین 2011/02/22 دمحم فوزى احمد دمحم 2124500 كفـءكفـء10802011/02/22 معلم

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 2011/02/22 دمحم كامل دمحم ربیع 2123328 كفـءكفـء10812011/02/22 معلم

التربیة الفكریة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 دمحم دمحم فتحى احمد 2207332 كفـءكفـء10822011/07/16 معلم

عبد المبدى احمد اسماعیل االبتدائیة ت اساسى 2011/07/01 دمحم محمود جاد الكریم دمحم 2210316 كفـءكفـء10832011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة التجاریھ بنین 2011/07/01 دمحم محمود ربیع دمحم 2359318 كفـءكفـء10842011/07/16 معلم

القدیس جرجس االعدادیة بنین بالدرب 2011/07/01 دمحم محمود زكى محمود 2213273 كفـءكفـء10852011/07/16 معلم

العلم واالیمان االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 دمحم مختار دمحم احمد 2222436 كفـءكفـء10862011/07/16 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 دمحم مصطفى البدرى عبدالرازق 2261758 كفـءكفـء10872011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2004/07/01 دمحم یاسین عبداللة قناوى 731055 كفـءفوق المتوسط10882009/02/17 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخضیرات االعدادیة 2011/07/01 محمود احمد جاد الرب السید 2229909 كفـءكفـء10892011/07/16 معلم

الھیشھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 محمود احمد دیاب دمحم 724653 كفـءكفـء10902011/07/16 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 محمود احمد فھیم حفنى 2218598 كفـءكفـء10912011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 محمود احمد دمحم عبداللطیف 2248899 كفـءكفـء10922011/07/16 معلم

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/07/01 محمود حسن زكى دمحم 2236593 كفـءكفـء10932011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 محمود حمدى قرقار دمحم 1723512 كفـءكفـء10942011/07/16 معلم

انس بن مالك االبتدائیة بھو 2011/07/01 محمود رشدى زكى دمحم 742177 كفـءكفـء10952011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الزراعیة 2011/03/01 محمود صادق حسن محمود 2234367 كفـءكفـء10962011/03/03 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 محمود صالح دمحم محمود 2239764 كفـءكفـء10972011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 محمود عبد الستار حسین عبد الرحمن 2234673 كفـءكفـء10982011/07/16 معلم

الشھید خیرت القاضى الثانویة بنین 2011/07/01 محمود عبد الصبور ھمام عبد القادر 2207112 كفـءكفـء10992011/07/16 معلم

2011/02/22 وحدة الحلفایة بحرى الثانویة محمود عبدالصبور دمحم عبدالظاھر 2114501 كفـءكفـء11002011/02/22 معلم

الشاوریة االعدادیة 2011/07/01 محمود عبدالالة دمحم على 2240075 كفـءكفـء11012011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 محمود عبدالمنعم دمحم حفنى 1762641 كفـءكفـء11022011/02/22 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الحدیثة 2011/07/01 محمود عطفى محمود صدیق 1571079 كفـءكفـء11032011/07/16 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 محمود على دمحم عثمان 1794303 كفـءكفـء11042011/07/16 معلم

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 محمود على دمحم دمحمین 2215087 كفـءكفـء11052011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدومة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود فتحى احمد امین 2217224 كفـءكفـء11062011/07/16 معلم

الشھید دمحم رفعت أنور دمحم ع 2011/03/01 محمود فراج دمحم عثمان 2203556 كفـءكفـء11072011/03/03 معلم

الشھید محمود عبدالفتاح حسن حماد 2011/07/01 محمود فوزى دمحم حمدهللا 2216863 كفـءكفـء11082011/07/16 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 محمود كمال الدین سعد احمد 2220551 كفـءكفـء11092011/07/16 معلم

نجع داود االبتدائیة 2011/02/22 محمود دمحم احمد عبید 2114548 كفـءكفـء11102011/02/22 معلم

نجع الشیخ االبتدائیة 2011/02/22 محمود دمحم حمدان عبد البارى 742739 كفـءكفـء11112011/02/22 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 محمود دمحم سلیمان احمد 2227979 كفـءكفـء11122011/07/16 معلم

الحاج دمحم عبد الرحمن االعدادیھ تعلیم اساسى 2011/07/01 محمود دمحم على محمود 2216229 كفـءكفـء11132011/07/16 معلم

المناصرة االبتدائیھ 2011/07/01 محمود دمحم محمود دمحم 2219161 كفـءكفـء11142011/07/16 معلم

نجع موسى عالم االبتدائیة 2011/07/01 محمود مدنى احمد مدنى 2215392 كفـءكفـء11152011/07/16 معلم

انس بن مالك االبتدائیة بھو 2011/07/01 محمود نبیھ رضوان مصطفى 2347243 كفـءكفـء11162011/07/16 معلم

سالجة االبتدائیة 2011/07/01 مختار كامل دمحم على 2259673 كفـءكفـء11172011/07/16 معلم

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 2008/02/28 مدلین  مبروك شمسون بسطا 2091744 كفـءكفـء11182011/07/16 معلم

الشھید احمد عبد المحسن تغیان ب ج بالصیاد 2011/02/22 مدلین عیسى موسى یعقوب 2221796 كفـءكفـء11192011/02/22 معلم

ریاض اطفال نجع الشیخ االبتدائیھ 2011/07/01 مدیحة عبد المنصف حسوب عبداللة 2139824 كفـءكفـء11202011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 مدیحة یس حافظ احمد 2401565 كفـءكفـء11212011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الزراعیة 2011/07/01 مرثا جندى خلھ جندى 2180342 كفـءكفـء11222011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 مرثا عادل نصیف شحات 2220148 كفـءكفـء11232011/07/16 معلم

النقراشى االبتدائیھ نجع حمادى 2011/07/01 مرثا میشیل عزمى تودرى 2209256 كفـءكفـء11242011/07/16 معلم

االقباط بنات االبتدائیة نجع حمادى 2011/02/22 مرثى وصفى ویصا صدیق 2132273 كفـءكفـء11252011/02/22 معلم

ابو حزام االعدادیة 2011/07/01 مرفت سمیر القس شنودة یوحنا 2234642 كفـءكفـء11262011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مرفت عبد المحسن ابو المجد سالم 2212576 كفـءكفـء11272011/07/16 معلم

نجع الست االبتدائیة 2011/07/01 مرفت على رمضان جبریل 2211499 كفـءكفـء11282011/07/16 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 مرفت عیسى عبد العال موسى 2220547 كفـءكفـء11292011/07/16 معلم

سالجة االعدادیھ 2011/02/22 مرفت فتحى دمحم حسین 2126096 كفـءكفـء11302011/02/22 معلم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2011/07/01 مرفت نادر فؤاد أیوب 2218401 كفـءكفـء11312011/07/16 معلم

المناصرة االعدادیة 2011/07/01 مروة خلیفھ سالمھ عبد الرحیم 2120050 كفـءكفـء11322011/07/16 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 مروة رضا دمحم الصغیر 2217901 كفـءكفـء11332011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 مروة رفعت فھمى احمد 2153030 كفـءكفـء11342011/07/16 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 مروة سلطان دمحم الراوى 2211841 كفـءكفـء11352011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 مروة عبد الستار دمحم احمد 2235101 كفـءكفـء11362011/07/16 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/03/01 مروة عبدالمنصف احمد حفنى 2170893 كفـءكفـء11372011/03/03 معلم

المناصرة االعدادیة 2011/07/01 مروة دمحم مصطفى علي 2400776 كفـءكفـء11382011/07/16 معلم

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مروة محمود فؤاد امین 2208091 كفـءكفـء11392011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع الشیخ االبتدائیة 2011/07/01 مروة مصطفى حسن سلیم 2217524 كفـءكفـء11402011/07/16 معلم

عزبة جرمون االبتدائیة بالرئیسیة 2011/07/01 مروه احمد محمود یوسف 2214425 كفـءكفـء11412011/07/01 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 مروه بخیت محمود دمحم عید 2214510 كفـءكفـء11422011/07/16 معلم

عزبة دنقل االبتدائیة 2011/02/22 مروه صالح الدین محمود دمحم 2156179 كفـءكفـء11432011/02/22 معلم

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2008/09/15 مروه عارف فتحى محمود 2117901 كفـءكفـء11442011/02/22 معلم

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 مروه عاطف احمد عبدالغنى 2332719 كفـءكفـء11452011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االعدادیة بااللومنیوم 2011/02/22 مروه عبدالمعز اسماعیل محمود 2189480 كفـءكفـء11462011/02/22 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/03/01 مروه عبدالمعطى ابوالوفا ابراھیم 2115884 كفـءكفـء11472011/03/03 معلم

الشھید دمحم رفعت أنور دمحم ع 2011/07/01 مروه دمحم حسین جاد 2248900 كفـءكفـء11482011/07/16 معلم

ریاض اطفال البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 مروه مصطفى دمحم احمد 2120305 كفـءكفـء11492011/07/16 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/03/01 مروى مصطفى كامل دمحم 2217638 كفـءكفـء11502011/03/03 معلم

الغربى بھجورة االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 مریانا حلیم مساك عجایبي 2215948 كفـءكفـء11512011/07/16 معلم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2010/02/22 مریانا صبحى اسكندر كیرلس 2124450 كفـءكفـء11522011/02/22 معلم

السالمیھ االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 مریانا ماھر صھیون بھنام 2212410 كفـءكفـء11532011/07/16 معلم

منیرة تكال االعدادیة بنات بھجوره 2011/07/01 مریانا میخائیل فؤاد بقطر 2216233 كفـءكفـء11542011/07/16 معلم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2011/03/01 مریانھ شاھر حبیب لوندى 2177163 كفـءكفـء11552011/03/03 معلم

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 2008/06/27 مریم  ماھر جاد  كندس 2121245 كفـءكفـء11562011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االقباط بنات االبتدائیة نجع حمادى 2011/07/01 مریم امیل راشد تادرس 2220554 كفـءكفـء11572011/07/01 معلم

االتحاد االبتدائیة ببھجورة 2011/07/01 مریم بشیر ذكرى عوض 2289351 كفـءكفـء11582011/07/16 معلم

السالمیھ االعدادیة 2011/07/01 مریم جمال فھیم دریاس 2220170 كفـءكفـء11592011/07/16 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 مریم صفوت ناجى اسحق 2213874 كفـءكفـء11602011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مریم عبده حسنین دمحم 2211963 كفـءكفـء11612011/07/16 معلم

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/02/22 مریم عزت بشیر خلیل 2124455 كفـءكفـء11622011/02/22 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 مریم فتح هللا جاب هللا غالى 2246647 كفـءكفـء11632011/07/01 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 مریم فتحى اسناوى افرایم 2246440 كفـءكفـء11642011/07/16 معلم

الشاوریة االبتدائیھ 2011/07/01 مریم محمود دمحم محمود 2148511 كفـءكفـء11652011/07/16 معلم

ریاض اطفال االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/02/22 مریھان ممدوح نورالدین ابوالوفا 2117088 كفـءكفـء11662011/02/22 معلم

السماینة االبتدائیة 2011/07/01 مسلم دمحم احمد اسماعیل 2215525 كفـءكفـء11672011/07/16 معلم

النھضة الجدیدة اإلبتدائیھ بالرئیسیة 2011/07/01 مشیرة احمد صالح دمحم دمحم 2016492 كفـءكفـء11682011/07/16 معلم

نجع الست االبتدائیة 2011/07/01 مشیرة احمد دمحم دمحم 2221807 كفـءكفـء11692011/07/16 معلم

ریاض اطفال النھضة الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 مشیرة سعد احمد على 2114583 كفـءكفـء11702011/07/16 معلم

االمل االبتدائیة للصم وضعاف السمع بااللومنیوم 2011/07/01 مصطفى  دمحم  سید دمحم 2216234 كفـءكفـء11712011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 مصطفى احمد سعید احمد 2222087 كفـءكفـء11722011/07/16 معلم

فصول الشرقى بھجورة الثانویة المشتركة 2011/07/01 مصطفى شعبان مصطفى دمحم 2244478 كفـءكفـء11732011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القناویة االعدادیة 2011/07/01 مصطفى عبدالرحیم دمحم طلحھ 2226732 كفـءكفـء11742011/07/16 معلم

الشھید محمود عبدالفتاح حسن حماد 2011/07/01 مصطفى دمحم عبود توفیق احمد 2275378 كفـءكفـء11752011/07/16 معلم

الكلفتیة االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى محمود دمحم على 2232042 كفـءكفـء11762011/07/16 معلم

سالجة االبتدائیة 2011/07/01 معتز عبدالفتاح سعدان خلیل 2213734 كفـءكفـء11772011/07/16 معلم

البطحة االعدادیة 2011/07/01 معتز عبود عزالعرب ابراھیم 2220175 كفـءكفـء11782011/07/16 معلم

نجع العرب االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 معتز على دمحم حسین 2256308 كفـءكفـء11792011/07/16 معلم

سالجة االعدادیھ 2011/07/01 معتز دمحم الملقب رشید دمحم عصمان 2363459 كفـءكفـء11802011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الجدیدة 2011/07/01 معزوزة شرقاوى دمحم احمد 2221798 كفـءكفـء11812011/07/16 معلم

الشیخ على االبتدائیھ بالحلفایة بحرى 2011/07/01 مفدى مرزوق نخیل روبیل 2212707 كفـءكفـء11822011/07/16 معلم

ابو حزام االعدادیة 2005/08/12 ممتاز دمحم دمحم الصغیر 2088540 كفـءكفـء11832011/02/22 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 ممدوح على دمحم حسین 2211583 كفـءكفـء11842011/07/16 معلم

الصیاد االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منال داود متوشلح ابراھیم 2190094 كفـءكفـء11852011/07/16 معلم

الشطبیة االبتدائیة 2011/07/01 منال رمضان احمد عبدالمجید 2214035 كفـءكفـء11862011/07/16 معلم

النصر االعدادیة بالرحمانیة قبلى 2011/02/22 منال روؤف مجلع جورجى 2124445 كفـءكفـء11872011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ الحلفایة قبلى 2011/02/22 منال شنوده رومانى متیاس 2124461 كفـءكفـء11882011/02/22 معلم

الشھید احمد عبد المحسن تغیان ب ج بالصیاد 2011/07/01 منال صالح عبد الرازق على 2221791 كفـءكفـء11892011/07/16 معلم

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 منال عاطف حسن دمحم 2229140 كفـءكفـء11902011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/02/22 منال على فاضل على 2123607 كفـءكفـء11912011/02/22 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/02/22 منال محمود اسماعیل احمد 2127820 كفـءكفـء11922011/02/22 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 منال محمود موسى احمد 2210083 كفـءكفـء11932011/07/16 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/07/01 منال معالوى السید موسى 2220544 كفـءكفـء11942011/07/16 معلم

ریاض اطفال النصر االبتدائیة بھو 2011/07/01 منال یحى عبد المتعال حسن 2215949 كفـءكفـء11952011/07/16 معلم

القصر االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 منة اللة احمد بھیج احمد 2216589 كفـءكفـء11962011/07/16 معلم

نجع بركة االبتدائیة 2011/02/22 منتصر ابوالدھب ابوالفضل عبدالرحیم 2115879 كفـءكفـء11972011/02/22 معلم

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منتصر دمحم محمود على 2213623 كفـءكفـء11982011/07/16 معلم

ابو عمورى االبتدئیھ المشتركة 2011/07/01 منصور عبدالستار عدنان على 2218506 كفـءكفـء11992011/07/16 معلم

سالجة االبتدائیة 2011/07/01 منى احمد على عبد الحمید 2214265 كفـءكفـء12002011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى احمد على دمحم 2150581 كفـءكفـء12012011/07/16 معلم

العقولة االبتدائیھ 2011/02/22 منى القط حسن دمحم 2119681 كفـءكفـء12022011/02/22 معلم

الوزیرى االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 منى جابر دریاس عجایبى 2289348 كفـءكفـء12032011/07/16 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 منى حسین عالء الدین دمحم 2216230 كفـءكفـء12042011/07/16 معلم

ابو حزام االبتدائیة 2011/07/01 منى رفاعى دمحم محمود 2227976 كفـءكفـء12052011/07/16 معلم

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 منى عبدالعزیز دمحم احمد 2181123 كفـءكفـء12062011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 منى عبدالعظیم عبدالبارى احمد 2364971 كفـءكفـء12072011/07/16 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الكلح الغربى االبتدائیة 2011/07/01 منى عبدالفتاح دمحم حسانین 2216933 كفـءكفـء12082011/07/16 معلم

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 2011/07/01 منى عبداللة دمحم عبد اللطیف 2238360 كفـءكفـء12092011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى عبدهللا احمد مصطفى 2211168 كفـءكفـء12102011/07/16 معلم

نجع بركة االبتدائیة 2011/07/01 منى عبدالمعین احمد حفنى 2213474 كفـءكفـء12112011/07/16 معلم

النجاحیة االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 منى عجمى محمود سلیم 2209310 كفـءكفـء12122011/07/16 معلم

الشیخ على االبتدائیھ بالحلفایة بحرى 2011/07/01 منى فؤاد عبدالعزیز احمد 2215353 كفـءكفـء12132011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/02/22 منى دمحم حسین احمد 2186282 كفـءكفـء12142011/02/22 معلم

الشھید اسامھ محمود دمحم السمان  ع 2011/07/01 منى دمحم عباس مرسى 2217786 كفـءكفـء12152011/07/16 معلم

النصر االبتدائیھ  بھو 2011/07/01 مني بخیت محمود دمحم 1572906 كفـءكفـء12162011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 منیره مصطفى طھ دمحم 2243086 كفـءكفـء12172011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشھید اسالم عبد الرازق الرسمیة للغات 2011/07/01 مھا  شعبان سلیمان دمحم 2161430 كفـءكفـء12182011/07/16 معلم

ریاض اطفال اللغات التجربیة بااللومنیوم 2011/07/01 مھا اسعد عبدالغنى عویس 2210908 كفـءكفـء12192011/07/16 معلم

فصول عزبة البوصة الجدیدة للتعلیم األساسى 2011/07/01 مھا رضوان ابوالحمد عبدالعال 2212667 كفـءكفـء12202011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 مھا عبد الفتاح مصطفى عبدهللا 2230077 كفـءكفـء12212011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مھا دمحم ثابت مرزوق 2211230 كفـءكفـء12222011/07/01 معلم

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 مھا محمود دمحم احمد 2249806 كفـءكفـء12232011/07/16 معلم

الشھید سعد ھاشم بھلول الثانویةالصناعیة المشتركة 2011/07/01 موسى احمد موسى احمد 2383510 كفـءكفـء12242011/07/16 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
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نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المحطة االبتدائیة 2011/07/01 مؤمن حمدى خلیل على 2210871 كفـءكفـء12252011/07/16 معلم

2011/07/01  اللغات التجریبیة االعدادیة بااللومنیوم مؤمن محمود عبدالغنى محمود 2214904 كفـءكفـء12262011/07/16 معلم

سالجة االعدادیھ 2011/07/01 مى حامد راعى عوض 2214505 كفـءكفـء12272011/07/16 معلم

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 میخائیل میصائیل القس مینا القمص مكارى 2207280 كفـءكفـء12282011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/07/01 میرا كامل عبداللة جرجس 2214350 كفـءكفـء12292011/07/16 معلم

ابو حزام االعدادیة 2011/07/01 میرا ودیع فھمى محروس 2234644 كفـءكفـء12302011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 میرفت دمحم عبدالقادر قرضبى 2350004 كفـءكفـء12312011/07/16 معلم

نجع قطیة االبتدائیة 2008/07/01 میشیل منیر توماس اسحق ىالقمص 2226954 كفـءكفـء12322011/07/16 معلم

الشھید اسامھ محمود دمحم السمان  ع 2011/07/01 میمى ودیع صموئیل مشرقى 2214924 كفـءكفـء12332011/07/16 معلم

االتحاد االبتدائیة ببھجورة 2011/07/01 مینا   بولس  یاقوت  ارسانیوس 2212478 كفـءكفـء12342011/07/16 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 مینا الفى محروس عازر 2211977 كفـءكفـء12352011/07/16 معلم

ابو حزام االعدادیة 2011/07/01 مینا عازر سعد سدراك 2212402 كفـءكفـء12362011/07/16 معلم

الكلفتیة االبتدائیة 2011/07/01 مینا عبده متاؤوس متى 2215454 كفـءكفـء12372011/07/16 معلم

القناویة االعدادیة 2011/07/01 مینا فایق فكتر ینى 2211144 كفـءكفـء12382011/07/16 معلم

ابو حزام االبتدائیة 2011/07/01 مینا فكتر جرس منقریوس 2234585 كفـءكفـء12392011/07/16 معلم

عزبة البوصھ االعدادیة 2011/07/01 مینا فیكتور فایق فرح 2212658 كفـءكفـء12402011/07/16 معلم

الشھید سیف النصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/07/01 ناجح على صدیق حسان 2217775 كفـءكفـء12412011/07/16 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القصر االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 نادیة دمحم فاضل صدیق 2216569 كفـءكفـء12422011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ المشتركة 2011/07/01 نادیھ دمحم فھیم محمود 1571320 كفـءكفـء12432011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل الثانویة المشتركة بااللومنیوم 2011/07/01 نادیھ دمحم مصطفى احمد 2119347 كفـءكفـء12442011/07/16 معلم

وحدة الحلفایھ بحرى االبتدائیھ 2011/02/22 نادیھ نبیھ ابراھیم عبد الكریم 2121231 كفـءكفـء12452011/02/22 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 نارمین خیر داوس تاوضروس 2213043 كفـءكفـء12462011/07/16 معلم

القصر االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/22 ناریمان ناشد مسداري اسكاروس 742827 كفـءكفـء12472011/02/22 معلم

فصول عزبة دنقل االعدادیة 2011/07/01 ناصر عبد الرؤوف نور الدین دمحم 2217768 كفـءكفـء12482011/07/16 معلم

داود تكال االعدادیة  بنین بھجوره 2009/07/30 نانسى ناجى مملوك بھنام 2252363 كفـءكفـء12492011/07/16 معلم

النجاحیة االعدادیة 2010/02/22 ناھد سید محمود احمد 2222585 كفـءكفـء12502011/02/22 معلم

ریاض اطفال الحلـفایة قبلي االبتدائیة 2011/07/01 ناھد عربى دمحم محمود 2213619 كفـءكفـء12512011/07/16 معلم

نجع عطیھ االبتدائیة 2011/07/01 ناھد دمحم محمود عابدین 2119625 كفـءكفـء12522011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ الحلفایة قبلى 2011/07/01 ناھد نورالدین احمد خلیل 2119703 كفـءكفـء12532011/07/16 معلم

عزبة دنقل االبتدائیة 2011/07/01 نبیلھ عادل ریاض اسكندر 2209243 كفـءكفـء12542011/07/16 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 نجاح عبد الجواد ابو الفضل سلیم 2230062 كفـءكفـء12552011/07/16 معلم

 فصول ملحقة للبنات بمدرسة نجع حمادي الثانویة 
الزخرفیة بنین

2011/07/01 نجاح فتحى حسین السید 2238816 كفـءكفـء12562011/07/16 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 نجالء شوقى ابوالمجد ابوالحمد 2212765 كفـءكفـء12572011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 نجالء عبدالفتاح عبدالرحیم عبداللطیف 2219233 كفـءكفـء12582011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال السالم بالسماینة 2011/03/01 نجالء فتحى محمود احمد 2211461 كفـءكفـء12592011/03/03 معلم

ریاض اطفال االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/02/22 نجالء قیصر حلمى دریاس 2124446 كفـءكفـء12602011/02/22 معلم

الوزیرى االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 نجالء محمود احمد على 1715433 كفـءكفـء12612011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نجالء معالوى السید موسى 2211829 كفـءكفـء12622011/07/16 معلم

نجع الست االبتدائیة 2011/07/01 نجوان حسن عبدالعظیم عبدالراضى 2211493 كفـءكفـء12632011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 نجوان سید خلف هللا احمد 2189494 كفـءكفـء12642011/02/22 معلم

العروبة االعدادیة بالحلفایھ بحرى 2011/07/01 نجوى حسن علي أحمد 2266743 كفـءكفـء12652011/07/16 معلم

االمل االبتدائیة للصم وضعاف السمع بااللومنیوم 2011/07/01 نجوى رضا على احمد فراج 2215464 كفـءكفـء12662011/07/16 معلم

2011/07/01 ریاض اطفال  الخضیرات االبتدائیة نجوى عبده  عبد المجید  اسماعیل 2120304 كفـءكفـء12672011/07/16 معلم

الشھید جاد الكریم االبتدائیھ بالقصر 2011/07/01 نجوى منان بھنام عوض 2209186 كفـءكفـء12682011/07/16 معلم

حاجر جبل ھو االبتدائیة 2011/02/22 نجوي فؤاد دمحم خلیفھ 742657 كفـءكفـء12692011/02/22 معلم

الشاوریة االبتدائیھ 2011/07/01 نجوي محمود شمروخ ابراھیم 2216069 كفـءكفـء12702011/07/16 معلم

منیرة تكال االبتدائیھ الجدیدة بھجوره 2011/07/01 نرجس  حنا سعید عبد هللا 2216019 كفـءكفـء12712011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 نرمین تامر لمعى خلف 2222719 كفـءكفـء12722011/07/16 معلم

ریاض اطفال القصر للتعلیم االساسى 2011/02/22 نرمین ریاض عطاهللا بھنام 2143940 كفـءكفـء12732011/02/22 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 نرمین سمیر خلیفة مرجان 2213283 كفـءكفـء12742011/07/16 معلم

الشھید على محمود دیاب  ع بالشعانیة 2011/02/22 نرمین صمویل لبیب ابراھیم 2210960 كفـءكفـء12752011/02/22 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

شركة السكر االعدادیة بالدرب 2011/02/22 نرمین نبیل بشتة بولس 2119353 كفـءكفـء12762011/02/22 معلم

منیرة تكال االبتدائیة المشتركة ببھجورة 2011/07/01 نرمین نبیھ عبدهللا سعید 2218357 كفـءكفـء12772011/07/16 معلم

الغربى بھجورة االعدادیة 2011/02/22 نرمین نسیم كامل عبدالمسیح 1546134 كفـءكفـء12782011/02/22 معلم

 فصول ملحقة للبنات بمدرسة نجع حمادي الثانویة 
الزخرفیة بنین

2011/02/22 نرمین نسیم نجیب میخائیل 2123597 كفـءكفـء12792011/02/22 معلم

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نرمین یعقوب حنا سرجیوس 2207278 كفـءكفـء12802011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 نسمة عبد العظیم دمحم طنطاوى 2211077 كفـءكفـء12812011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 نسمة عبدالباسط شرقاوي جاد 2227963 كفـءكفـء12822011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 نسمة دمحم عبدالحكیم على 2216651 كفـءكفـء12832011/07/16 معلم

2011/07/01 احمد نادى االبتدائیة بكوم شافع نسمھ ابراھیم نادى ابوالحسن 2208283 كفـءكفـء12842011/07/16 معلم

الوزیرى االبتدائیة ببھجوره 2011/02/22 نسمھ احمد عبد الاله رشوان 1622674 كفـءكفـء12852011/02/22 معلم

2011/07/01 احمد نادى االبتدائیة بكوم شافع نسمھ احمد عبدالاله احمد 2208286 كفـءكفـء12862011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 نسمھ صالح عبدالحمید على 2201714 كفـءكفـء12872011/07/01 معلم

العساكره االبتدائیھ بھو 2011/07/01 نسمھ عبد الحمید عبد الكریم احمد 2230055 كفـءكفـء12882011/07/16 معلم

المحطھ االعدادیة 2011/07/01 نسمھ دمحم  كیالنى  عبد هللا 2243908 كفـءكفـء12892011/07/16 معلم

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 نسمھ دمحم السید احمد 2216440 كفـءكفـء12902011/07/16 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االعدادیة بالرئیسیة 2011/07/01 نسمھ دمحم محمود عبدالمقصود 2208240 كفـءكفـء12912011/07/16 معلم

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/02/22 نسمھ محمود موافى دمحم 1552598 كفـءكفـء12922011/02/22 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نسیمة احمد دمحم ھمام 2212695 كفـءكفـء12932011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/03/01 نشأت منیر تاوضروس عجایبى 2124505 كفـءكفـء12942011/03/03 معلم

سالجة االبتدائیة 2011/07/01 نشوى ابوالنجا یسین عبدالعاطى 2213251 كفـءكفـء12952011/07/16 معلم

المناصرة االبتدائیھ 2011/07/01 نشوى عبدالمنعم ریاض عبدالاله 2355663 كفـءكفـء12962011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 نشوى ناجى دمحم احمد 2284518 كفـءكفـء12972011/07/16 معلم

الكلفتیة االبتدائیة 2011/07/01 نصر احمد سلیم احمد 2220299 كفـءكفـء12982011/07/16 معلم

الوزیرى االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 نصرة ابو المجد صابر یوسف 2217538 كفـءكفـء12992011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/03/01 نعمة مبارك دمحم محمود 2114487 كفـءكفـء13002011/03/03 معلم

الكلح الغربى االبتدائیة 2011/02/22 نعمة دمحم سعد احمد 2197132 كفـءكفـء13012011/02/22 معلم

وحدة الحلفایھ بحرى االبتدائیھ 2011/07/01 نعمة دمحم محمود دمحم 2216050 كفـءكفـء13022011/07/16 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب 2011/07/01 نعمھ ابوالقاسم دمحم ابوالروس 2218361 كفـءكفـء13032011/07/16 معلم

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/07/01 نفیسة عزام یونس حسن 2216629 كفـءكفـء13042011/07/16 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2011/07/01 نفین یوحنا حلمى عبد الشھید 2212370 كفـءكفـء13052011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 نھا حشمت امین دمحم 2212818 كفـءكفـء13062011/07/16 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2010/11/25 نھاد دمحم حمدى دمحم 2212317 كفـءكفـء13072011/07/16 معلم

انور السادات الثانویة بنات 2011/07/01 نھاد دمحم مراد شندى 2217519 كفـءكفـء13082011/07/16 معلم

الشرارة االبتدائیة 2011/07/01 نھاد محمود فاروق على 2211843 كفـءكفـء13092011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 نھال احمد دمحم احمد 2212771 كفـءكفـء13102011/07/16 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 نھال سعد  ابو المجد  احمد 2243902 كفـءكفـء13112011/07/16 معلم

ریاض اطفال الدكتور یوسف اسماعیل بااللومنیوم 2011/07/01 نھال عبدالمالك عطا هللا عبدالوارث 2212828 كفـءكفـء13122011/07/16 معلم

ریاض اطفال البطحة االبتدائیھ 2011/07/01 نھال على عبدالعظیم على 2216746 كفـءكفـء13132011/07/16 معلم

بھجورة االعدادیة الجدیدة 2010/05/18 نھلة عزت ھندى عطااللة 2214356 كفـءكفـء13142011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ الحلفایة قبلى 2011/07/01 نھلھ ھمام عبدالشافى احمد 2348028 كفـءكفـء13152011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 نھى احمد على احمد 1622673 كفـءكفـء13162011/02/22 معلم

المصالحھ االعدادیة 2011/07/01 نھى سید عباس محمود 2213899 كفـءكفـء13172011/07/16 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االعدادیة بالرئیسیة 2011/07/01 نورة ابو القاسم جالل سلیمان 2207068 كفـءكفـء13182011/07/16 معلم

نجع عبد القادر االبتدائیة 2011/07/01 نوره دمحم عبدالمطلب احمد 2214028 كفـءكفـء13192011/07/16 معلم

الساحل االبتدائیھ 2011/02/22 نوره محمود عبد الراضى سلیم 2112500 كفـءكفـء13202011/02/22 معلم

الدرب االبتدائیة 2011/07/01 نورھان فوزي عباس دمحم 2263813 كفـءكفـء13212011/07/16 معلم

الوحده المجمعھ االبتدائیة ببھجوره 2011/02/22 نورین موسى یوساب موسى 2119725 كفـءكفـء13222011/02/22 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/07/01 نیرمین عجایبى اللیثى حبیب 2210068 كفـءكفـء13232011/07/16 معلم

اللواء سمیر خلف هللا الرسمیة للغات 2011/02/22 نیفین احمد موسى احمد 2121262 كفـءكفـء13242011/02/22 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 نیفین البرت صادق سحلول 2213053 كفـءكفـء13252011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/07/01 نیفین بخیت محروس عزیز 2221790 كفـءكفـء13262011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

نجع قابول االبتدائیة 2011/07/01 نیفین جرجس عزمى جید 2212945 كفـءكفـء13272011/07/16 معلم

نجع قابول االبتدائیة 2011/07/01 نیفین رشدى باسیلى بسكالس 2214917 كفـءكفـء13282011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/02/22 نیفین سعد عطیھ سدراك 2118338 كفـءكفـء13292011/02/22 معلم

االتحاد االبتدائیة ببھجورة 2011/07/01 نیفین صالح عبدالمالك خلیل 2208423 كفـءكفـء13302011/07/16 معلم

السالمیھ االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نیفین طوبیة فیلبس شنودة 1722555 كفـءكفـء13312011/07/16 معلم

منیرة تكال االبتدائیة المشتركة ببھجورة 2011/07/01 نیفین عطااللة ابراھیم فام 2259404 كفـءكفـء13322011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة التجاریھ بنین 2011/07/01 نیفین ماھر یوسف جریس 2215962 كفـءكفـء13332011/07/16 معلم

المناصرة االبتدائیھ 2011/02/22 نیفین نبیل أرتیل روبیل 2120043 كفـءكفـء13342011/02/22 معلم

الحلفایة قبلى االبتدائیة 2011/07/01 نیھال دمحم صدیق دمحم 2227971 كفـءكفـء13352011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 ھاجر ھریدى دمحم عبادة 2222702 كفـءكفـء13362011/07/16 معلم

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 ھالة ابوالحجاج حمد اللـھ حسین 1719718 كفـءكفـء13372011/02/22 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 ھالة حافظ على دمحم 2217780 كفـءكفـء13382011/07/16 معلم

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 ھالة صالح الدین مغربى ابوالحسن 2217897 كفـءكفـء13392011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/01/15 ھالة على  احمد عبدالمجید 2213872 كفـءكفـء13402011/07/16 معلم

النقراشى االبتدائیھ نجع حمادى 2011/07/01 ھالھ رمضان حسان دمحم 2209908 كفـءكفـء13412011/07/16 معلم

نجع عاید االبتدائیھ 2011/07/01 ھالھ فاوى دمحم حسن 2218576 كفـءكفـء13422011/07/16 معلم

الحفناویة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھالھ محممود ابوصالح دمحم 2210994 كفـءكفـء13432011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

الحفناویة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھانم حسن موافى حسن 2221802 كفـءكفـء13442011/07/16 معلم

عزبة عبدالرحمن االبتدائیة بالھیشھ 2011/07/01 ھانى احمد عبادى دمحم 2211676 كفـءكفـء13452011/07/16 معلم

البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 ھانى حسن ابوالقاسم جاد 2162621 كفـءكفـء13462011/07/16 معلم

بھجورة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2009/03/13 ھانى سعدالدین ابو المجد دمحم 2400923 كفـءكفـء13472011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2010/12/13 ھانى سمیر ثابت سلیمان 2212593 كفـءكفـء13482011/07/16 معلم

السالم بالسماینة االبتدائیھ 2011/07/01 ھانى عبدالستار احمد عبدالسالم 2254659 كفـءكفـء13492011/07/16 معلم

الشعانیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھبا فاوى محمود الصافى 2209877 كفـءكفـء13502011/07/16 معلم

ریاض اطفال وحدة الغربى بھجورة  االبتدائبة 2011/02/22 ھبة أبو بكر حسین على 2138799 كفـءكفـء13512011/02/22 معلم

القصر األعدادیة للتعلیم األساسى 2011/07/01 ھبة سعد عبد الرحیم رشوان 2221964 كفـءكفـء13522011/07/16 معلم

الخلیفة االول االعدادیة بااللومنیوم 2011/07/01 ھبة سلیمان دمحم احمد 2240981 كفـءكفـء13532011/07/16 معلم

نجع ضاحى االبتدائیة 2011/02/22 ھبة صفوت فراج عبد اللطیف 2133264 كفـءكفـء13542011/02/22 معلم

القمانة اإلعدادیة 2011/07/01 ھبة عبد الرازق فاوى دمحم 2214269 كفـءكفـء13552011/07/16 معلم

ریاض اطفال اللغات التجربیة بااللومنیوم 2011/07/01 ھبة على حسین ناجى 2212435 كفـءكفـء13562011/07/16 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة بالشاوریة 2011/07/01 ھبة مھران دمحم مصطفى 2241232 كفـءكفـء13572011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 ھبھ ابوالمعاطى حسین ابراھیم 2213647 كفـءكفـء13582011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 ھبھ احمد عبدالمعطى عبدالموجود 2218581 كفـءكفـء13592011/07/16 معلم

الشھید جاد الكریم االبتدائیھ بالقصر 2011/07/01 ھبھ اندریة ظریف روفائیل 2210988 كفـءكفـء13602011/07/16 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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نجع ضاحى االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ حلمى عبدالرحمن محمود 2248946 كفـءكفـء13612011/07/16 معلم

نجع عبد القادر االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ حمدى صبره االمیر 2117199 كفـءكفـء13622011/07/16 معلم

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/07/01 ھبھ درویش احمد على 2179737 كفـءكفـء13632011/07/16 معلم

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/07/01 ھبھ صالح عبد هللا سید 2210341 كفـءكفـء13642011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/02/22 ھبھ عبید فرج هللا كندس 1687200 كفـءكفـء13652011/02/22 معلم

النجاحیة االبتدائیة للتعلیم االساسي 2011/07/01 ھبھ عالءالدین ابوالمجد قناوى 2209342 كفـءكفـء13662011/07/16 معلم

ناصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/07/01 ھبھ دمحم صدیق حسان 2234664 كفـءكفـء13672011/07/16 معلم

القناویة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 ھبھ دمحم عبدالحافظ حسانین 2238519 كفـءكفـء13682011/07/16 معلم

ھو االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ دمحم عبدالرزاق حفنى 2200189 كفـءكفـء13692011/07/16 معلم

الساحل االبتدائیھ 2011/07/01 ھبھ دمحم محمود دمحم 2244903 كفـءكفـء13702011/07/16 معلم

انس بن مالك االبتدائیة بھو 2011/07/01 ھدى السمان فندى شمندى 2213297 كفـءكفـء13712011/07/16 معلم

الكلح الغربى االبتدائیة 2011/02/22 ھدى عبد الحلیم عبد العلیم حسن 2194681 كفـءكفـء13722011/02/22 معلم

بھجورة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ھدى عبد النور توفیق میخائیل 2400813 كفـءكفـء13732011/07/16 معلم

ساحل البقیلى االعدادیة 2011/07/01 ھدى عبدالعزیز نظیر قناوى 2254012 كفـءكفـء13742011/07/16 معلم

القدیس جرجس االبتدائیة بنین بالدرب 2011/07/01 ھدى عبداللطیف احمد درویش 1571288 كفـءكفـء13752011/07/16 معلم

المصالحة االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 ھدى عرفات فراج زاید 2370548 كفـءكفـء13762011/07/16 معلم

نجع عمارة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھشام حسن عبدالمجید وزیرى 2214832 كفـءكفـء13772011/07/16 معلم
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وحدة الحلفایھ بحرى االبتدائیھ 2011/07/01 ھشام عبادة على دمحم 2241454 كفـءكفـء13782011/07/16 معلم

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 ھمت عبدالمنصف طاھر جابر 2207317 كفـءكفـء13792011/07/16 معلم

القمانھ االبتدائیھ تعلیم اساسي 2011/02/22 ھناء ابراھیم عبد الوھاب عبد الكریم 742258 كفـءكفـء13802011/02/22 معلم

 فصول ملحقة للبنات بمدرسة نجع حمادي الثانویة 
الزخرفیة بنین

2011/02/22 ھناء ابراھیم فؤاد سدره 2118971 كفـءكفـء13812011/02/22 معلم

2011/07/01 احمد نادى االبتدائیة بكوم شافع ھناء خلیل محمود دمحم 2212226 كفـءكفـء13822011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشیخ على االبتدائیة 2011/07/01 ھناء دمر ابوالوفا احمد 2257179 كفـءكفـء13832011/07/16 معلم

المحطھ االعدادیة 2011/07/01 ھناء صبرى رزق اللة طنیوس 2209968 كفـءكفـء13842011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة الفنیة الصناعیة  بنات باأللومنیوم 2011/07/01 ھناء عبد المجید احمد دمحم 2222707 كفـءكفـء13852011/07/16 معلم

2011/02/22 احمد نادى االبتدائیة بكوم شافع ھناء عبدالخالق حسن احمد 2150538 كفـءكفـء13862011/02/22 معلم

عبد المبدى احمد اسماعیل االعدادیة ت اساسى 2011/07/01 ھناء عبدالستار حسین دمحم 2232674 كفـءكفـء13872011/07/16 معلم

وحده الغربى ببھجورة االبتدائیة 2011/07/01 ھناء عبدالفتاح محمود عثمان 2213655 كفـءكفـء13882011/07/16 معلم

سالجة االبتدائیة 2011/07/01 ھناء عطاللة قناوى حمص 2234696 كفـءكفـء13892011/07/16 معلم

النصر االبتدائیھ  بھو 2011/07/01 ھناء دمحم حسن عابد 2136765 كفـءكفـء13902011/07/16 معلم

ریاض اطفال وحدة الغربى بھجورة  االبتدائبة 2011/07/01 ھند ابوالقاسم ابوالنجا عبدالوھاب 2213139 كفـءكفـء13912011/07/16 معلم

2011/07/01 احمد نادى االبتدائیة بكوم شافع ھند احمد فھیم حفنى 2212237 كفـءكفـء13922011/07/16 معلم

القناویة االعدادیة 2011/07/01 ھند جادالكریم سلیم دمحم 2206971 كفـءكفـء13932011/07/16 معلم

الوزیرى االبتدائیة ببھجوره 2011/07/01 ھند سعد عبدة احمد 2259410 كفـءكفـء13942011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الخضیرات االبتدائیة 2011/07/01 ھند سعدالدین دمحم رضوان 2200935 كفـءكفـء13952011/07/16 معلم

الشالیلة االبتدائیة 2011/07/01 ھند طلحھ دمحم طلحھ 2212068 كفـءكفـء13962011/07/16 معلم

ریاض اطفال البقیلى االبتدائیة 2011/07/01 ھند عبدالعزیز نظیر قناوى 2119699 كفـءكفـء13972011/07/16 معلم

الفاروق عمر بن الخطاب االعدادیة بالرئیسیة 2011/07/01 ھند فراج توفیق دمحم 2212663 كفـءكفـء13982011/07/16 معلم

الشیخ على االبتدائیھ بالحلفایة بحرى 2011/07/01 ھند مبارك حسین السخاوى 2214912 كفـءكفـء13992011/07/16 معلم

منیرة تكال االعدادیة بنات بھجوره 2011/07/01 ھند دمحم حسن دمحم 2226940 كفـءكفـء14002011/07/16 معلم

العلم واالیمان االبتدائیة بنجع حمادى 2011/03/01 ھند مصطفى دمحمالسعدى محمود 2215619 كفـءكفـء14012011/03/03 معلم

ریاض اطفال اوالد نجم االبتدائیھ 2011/07/01 ھنھ عبدالفتاح حفنى ابراھیم 2220731 كفـءكفـء14022011/07/16 معلم

الحفناویة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھویدا احمد محمود ابراھیم 2221805 كفـءكفـء14032011/07/16 معلم

الشھید سیف النصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/07/01 ھویدا دمحم عمر موسى 2214521 كفـءكفـء14042011/07/16 معلم

نجع حمادى ث الفنیة التجاریة للبنات 2010/04/14 ھیام عبد الحمید عبد الجید سلیم 2212309 كفـءكفـء14052011/07/16 معلم

عرب الرشایده االبتدائیة ببھجورة 2011/03/01 ھیثم عبد الناصر حسین محمود 2195191 كفـءكفـء14062011/03/03 معلم

شركة السكر االبتدائیھ بالدرب ھیالنھ  القمص مكارى القمص ابراھیم القمص مكارى2011/07/01 2188722 كفـءكفـء14072011/07/16 معلم

عبد المبدى احمد اسماعیل االبتدائیة ت اساسى 2011/07/01 وائل احمد دمحم قلیعى 2263011 كفـءكفـء14082011/07/16 معلم

عبد المبدى احمد اسماعیل االعدادیة ت اساسى 2011/03/01 وائل احمد نور الدین السمان 2121126 كفـءكفـء14092011/03/03 معلم

فصول الشرقى بھجورة الثانویة المشتركة 2011/03/01 وائل خلیفة جاد دمحم 2121127 كفـءكفـء14102011/03/03 معلم

2011/07/01 احمد نادى االبتدائیة بكوم شافع وائل دمحم دمحم بكرى 2212214 كفـءكفـء14112011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة البوصة للتعلیم األساسى الجدیدة 2011/07/01 وائل مرقص یوسف فلسطینى 2209218 كفـءكفـء14122011/07/16 معلم

القصر االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 وائل نصر الدین على احمد 2175682 كفـءكفـء14132011/07/16 معلم

ریاض اطفال النصر االبتدائیة بھو 2011/07/01 وفاء ابو بكر دمحم على 2215960 كفـءكفـء14142011/07/16 معلم

الرئیسیة االبتدائیة 2011/07/01 وفاء احمد عبد الظاھر دمحم 2235099 كفـءكفـء14152011/07/16 معلم

2011/07/01 البرارة االعدادیة وفاء جابر احمد حسن 2360059 كفـءكفـء14162011/07/16 معلم

الشھید احمد عبد المحسن تغیان ب ج بالصیاد 2011/07/01 وفاء جمعة احمد مصطفى 2221789 كفـءكفـء14172011/07/16 معلم

االصالح الزراعى االبتدائیة بنجع حمادى 2011/07/01 وفاء رفاعى عثمان ابراھیم 2216591 كفـءكفـء14182011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشرقى بھجورة االبتدائیة 2011/07/01 وفاء سعد حموده شمروخ 2211669 كفـءكفـء14192011/07/16 معلم

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 وفاء صابر عبدالعزیز دمحم 1729896 كفـءكفـء14202011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/07/01 وفاء صالح ریاض دمحم 2220574 كفـءكفـء14212011/07/16 معلم

ناصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/07/01 وفاء عبدالحمید محمود سعید 2242175 كفـءكفـء14222011/07/16 معلم

نجع جودة األبتدائیة 2011/02/22 وفاء عصر دمحم عصر 2226041 كفـءكفـء14232011/02/22 معلم

النصر االبتدائیھ  بھو 2011/07/01 وفاء فوزى مصطفى عبدهللا 2213294 كفـءكفـء14242011/07/16 معلم

اللغات التجریبیة االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 وفاء كمال فخرى عقیل 2214732 كفـءكفـء14252011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل االبتدائیة بااللومنیوم 2011/07/01 وفاء دمحم احمد الحسك 2400784 كفـءكفـء14262011/07/16 معلم

الرحمانیة قبلى االبتدائیھ الحدیثة 2011/07/01 وفاء محمود ابراھیم احمد 2210400 كفـءكفـء14272011/07/16 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة بالشاوریة 2011/02/22 والء احمد دمحم الصغیر 1722664 كفـءكفـء14282011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منیرة تكال االبتدائیة المشتركة ببھجورة 2011/03/01 والء حامد محمود شاكر 1686984 كفـءكفـء14292011/03/03 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 والء حسن دمحم فرغل 2252390 كفـءكفـء14302011/07/16 معلم

البرارة االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 والء حمدون على محمود 1719491 كفـءكفـء14312011/02/22 معلم

الشطبیة االبتدائیة 2011/07/01 والء رجب ابراھیم عبدالكریم 2209375 كفـءكفـء14322011/07/16 معلم

نجع عمارة األبتدائیة المشتركة 2011/07/01 والء دمحم السید دمحم 2217681 كفـءكفـء14332011/07/16 معلم

نجع حمادى االبتدائیھ المشتركھ 2011/07/01 والء محمود على مرعى 2212025 كفـءكفـء14342011/07/16 معلم

النصر االبتدائیھ  بھو 2011/07/01 والء محمود ماھر احمد 2215980 كفـءكفـء14352011/07/16 معلم

وحده اوالد نجم بھجورة االبتدائیھ 2011/03/01 والء معروف دمحم حسان 1596010 كفـءكفـء14362011/03/01 معلم

نجع بركة االبتدائیة 2011/07/01 ولید ابراھیم احمد دمحم 2349653 فوق المتوسطفوق المتوسط14372011/07/16 معلم

الشھید سیف النصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/07/01 ولید رشدي عبد الراضى دمحم 2256039 كفـءكفـء14382011/07/16 معلم

بھجورة الثانویة الفنیة التجاریة المشتركة 2005/12/30 ولید محمود حنفى احمد 2218265 كفـءكفـء14392011/07/16 معلم

النھضة الجدیدة اإلبتدائیھ بالرئیسیة 2011/07/01 ولید منصور توفیق دمحم 2254687 كفـءكفـء14402011/07/16 معلم

سالجة االبتدائیة 2011/07/01 یاسر  محمود الملقب الحسینى احمد دمحم 2121277 كفـءكفـء14412011/07/16 معلم

الدكتور یوسف اسماعیل الثانویة المشتركة بااللومنیوم 2011/07/01 یاسر أبو   القاسم محمود ابراھیم 2272160 كفـءكفـء14422011/07/16 معلم

الوزیرى االبتدائیة ببھجوره 2011/02/22 یاسمین عارف فتحى محمود 1596018 كفـءكفـء14432011/02/22 معلم

الشالیلة االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین عبد اللطیف على دمحم 2259973 كفـءكفـء14442011/07/16 معلم

الشھید عمر حسن احمد حسین 2011/07/01 یاسمین ھمام ھریدى احمد 2216626 كفـءكفـء14452011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نجع حمادىقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشطبیة االبتدائیة 2011/07/01 یامنة احمد عبد الرحمن السایح 2252989 كفـءكفـء14462011/07/16 معلم

الشرقى بھجوره االبتدائیة 2011/07/01 یحیى عبداللطیف عبد العزیز  دمحم 2118565 كفـءكفـء14472011/07/16 معلم

ناصر االبتدائیھ بالشاوریة 2011/07/01 یسرا ثاقب دمحم ابراھیم 2207561 كفـءكفـء14482011/07/16 معلم

الشیخ مبارك بنات بھو 2011/02/22 یسرى فوزى حسنى حسن 2114547 كفـءكفـء14492011/02/22 معلم

الوزیرى االبتدائیة ببھجوره 2201386 یسریھ  احمد                                              دمحم2011/02/22 كفـءكفـء14502011/02/22 معلم

القصر االعدادیة المشتركھ 2011/07/01 یعقوب امین برسموس غابیوس 2216526 كفـءكفـء14512011/07/16 معلم

نجع حمادى الثانویة المیكانیكیة بنین 2011/07/01 یوسف شعبان عبد الرحیم على 2222071 كفـءكفـء14522011/07/16 معلم

الحلفایة قبلى ع 2011/07/01 یونان جرجس العبد عبدالمالك 2213100 كفـءكفـء14532011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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األعلي

المحطة االبتدائیة بابو تشت 2011/07/01 احمد محمود سلیمان وزیرى 1715446 كفـءكفـء12011/07/16 أمین مكتبة

2011/07/01 نجع قنبر االبتدائیة جھاد فواز احمد محمود 2171947 كفـءكفـء22011/07/01 أمین مكتبة

محمود عثمان االبتدائیة 2011/07/01 حسام الدین قاسم دمحم قاسم 2197135 كفـءكفـء32011/07/16 أمین مكتبة

المحارزة االعدادیة 2011/07/01 دعاء دمحم عبدالحمید حامد 2172001 كفـءكفـء42011/07/16 أمین مكتبة

نجع غالب االبتدائیة الجدیدة بالقارة 2011/07/01 ضیاءالدین احمد عبدالرازق دمحم 1767964 كفـءكفـء52011/07/01 أمین مكتبة

الكعیمات االعدادیة 2011/07/01 عیسى دمحم الصغیر احمد حفنى 1738599 كفـءكفـء62011/07/16 أمین مكتبة

عزیة البوصة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 فتحیھ عبدالرسول ھمام ابوالحسن 2190581 كفـءكفـء72011/07/16 أمین مكتبة

نجع سباق االبتدائیة 2011/07/01 لمیاء دمحم حسین احمد 2224721 كفـءكفـء82011/07/16 أمین مكتبة

ابوتشت االعدادیة المھنیة 2011/07/01 دمحم عبدالدایم احمد موسى 2204900 كفـءكفـء92011/07/01 أمین مكتبة

قناطر نجع حمادى االبتدائیة 2011/02/22 اسراء احمد دمحم مرسى 1756594 كفـءكفـء102011/02/22 أخصائى صحافة وإعالم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/02/22 الشیماء االسعد احمد عوض 1761683 كفـءكفـء112011/02/22 أخصائى صحافة وإعالم

2011/07/01 االمیریة االعدادیة المشتركة سارة محسن جمال الدین توفیق 2207074 كفـءكفـء122011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الحبیالت الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 شیرین الرزوق خضرى سباق 2185646 كفـءكفـء132011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

البحرى سمھود االبتدائیة 2011/07/01 كامیلیا منصور عبدالحمید على 2370520 كفـءكفـء142011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

وحدة صیاد بخانس االبتدائیة المجمعة 2011/03/03 دمحم فتحى على دمحم 1552685 كفـءكفـء152011/03/03 أخصائى صحافة وإعالم

قصیر بخانس االبتدائیة 2011/07/01 محمود دمحم عثمان دمحم 2393478 كفـءكفـء162011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

فصول السلیمات الثانویة المشتركة 2011/07/01 رنده حسنى دمحم عبدالرحیم 2259975 كفـءكفـء172011/07/16 أخصائى نفسى
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األعلي

ابوتشت الثانویة بنات 2011/07/01 صفاء دمحم حسین السید 2206358 كفـءكفـء182011/07/16 أخصائى نفسى

قناطر نجع حمادى االبتدائیة 2011/07/01 عال مرتضى عبداللطیف دمحم 1756609 كفـءكفـء192011/07/01 أخصائى نفسى

االمیریة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 منال دمحم ابراھیم حسانین 2190182 كفـءكفـء202011/07/16 أخصائى نفسى

الرحبات االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى عالم على عبدهللا 2190177 كفـءكفـء212011/07/16 أخصائى نفسى

الشھید دمحم على االعدادیة بكوم یعقوب 2011/07/01 ھناء ابوالوفا حسانین دمحم 2190222 كفـءكفـء222011/07/16 أخصائى نفسى

الشیخ حسین والنوایل االبتدائیة 2011/07/01 ھناء دمحم على قاسم 2308399 كفـءكفـء232011/07/16 أخصائى نفسى

ابوتشت الثانویة بنات 2011/07/01 ابتسام احمد  عبداللطیف مرسى 2340119 كفـءكفـء242011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشیخ حسین والنوایل االبتدائیة 2011/07/01 ابتسام السید حسین مصطفى 2337419 كفـءكفـء252011/07/16 أخصائى اجتماعى

النواھض االبتدایة 2011/02/22 احالم دمحم عبدالباسط محمود 2095952 كفـءكفـء262011/02/22 أخصائى اجتماعى

الشھید احمد دمحم عبدالنبى ب بالكعیمات 2011/07/01 احمد دمحم محمود احمد 2371051 كفـءكفـء272011/07/16 أخصائى اجتماعى

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 احمد محمود ھمام فكار 2182266 كفـءكفـء282011/07/16 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 نجع قنبر ریاض اطفال ارزاق دمحم حسین محمود 2345280 كفـءكفـء292011/07/16 أخصائى اجتماعى

الجربة االبتدائیة 2011/07/01 ارمیا سمیر نجیب صلیب 2173682 كفـءكفـء302011/07/16 أخصائى اجتماعى

النجمة االبتدائیة 2010/07/01 ازھار عبدالصادق صادق احمد 2342163 كفـءكفـء312011/07/16 أخصائى اجتماعى

عزبة البوصة الثانویة المشتركة 2011/07/01 اسماء ابوالقاسم دمحم قاسم 2353529 كفـءكفـء322011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع زیدان ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء عبدالسالم دمحم عمر 2398602 كفـءكفـء332011/07/01 أخصائى اجتماعى

محمود عثمان ریاض اطفال 2011/07/01 امل السبع عالم سلیمان 2395040 كفـءكفـء342011/07/16 أخصائى اجتماعى
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المؤھل 
األعلي

زرابى القارة االبتدائیة 2011/07/01 امیمھ حمادى دمحم حمادى 2208250 كفـءكفـء352011/07/16 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 النواھض الحدیثة ریاض اطفال ایمان غریب دمحم عبداللطیف 2341286 كفـءكفـء362011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشیخ ھمام االبتدائیة 2011/07/01 بخیتھ دمحم دمحم عبدالعال 2259219 كفـءكفـء372011/07/16 أخصائى اجتماعى

الرملى االبتدائیة 2011/07/01 حسام عابدین فخرى نورالدین 2190141 كفـءكفـء382011/07/16 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 النجمة اإلبتدائیة ریاض أطفال حسناء عادل خیرى عبدالمبدى 2253451 كفـءكفـء392011/07/16 أخصائى اجتماعى

عزیة البوصة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 حسین سلیمان حسنى دمحم 2181984 كفـءكفـء402011/07/16 أخصائى اجتماعى

فصول نجع الربة االعدادیة 2011/07/01 خالد عبدالفتاح صدیق محمود 2261111 كفـءكفـء412011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 دعاء نصرالدین السید العربى 2260538 كفـءكفـء422011/07/16 أخصائى اجتماعى

الطوط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 راویھ عبدالعزیز احمد عبدالرحیم 2191235 كفـءكفـء432011/07/16 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 الحمران االبتدائیة ریاض أطفال رشا جادهللا عبدالشافى ابراھیم 2259292 كفـءكفـء442011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشرقى سمھود للتعلیم االساسى ب 2011/07/01 رشا دمحم السید محمود 2191876 كفـءكفـء452011/07/16 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 الشیخ صادق ابوعاید ریاض اطفال سحر احمد یسرى حفنى محمود 2394399 كفـءكفـء462011/07/16 أخصائى اجتماعى

نور االسالم ریاض اطفال 2011/07/01 شادیھ ابوالوفا دمحم دمحم 2321038 كفـءكفـء472011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 شیرین ابوالمجد حسین دمحم 2259262 كفـءكفـء482011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم سالم ریاض اطفال 2011/07/01 شیرین على حسین عبدالعاطى 2226668 كفـءكفـء492011/07/16 أخصائى اجتماعى

الرحبات االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء احمد ابراھیم منصور 2283608 كفـءكفـء502011/07/16 أخصائى اجتماعى

االمیریھ الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء دمحم عبد الحكیم حسن 2296008 كفـءكفـء512011/07/16 أخصائى اجتماعى
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األعلي

الرزقة ریاض اطفال 2011/07/01 صباح دمحم امین زیدان 2260541 كفـءكفـء522011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع تركى االبتدائیة 2011/07/01 طارق عبدالعظیم توفیق دمحم 2186434 كفـءكفـء532011/07/16 أخصائى اجتماعى

الكعیمات ریاض اطفال 2011/07/01 عبیر احمد دمحم كمال الدین 2254979 كفـءكفـء542011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشیخ صادق ابوعاید االبتدائیة 2011/07/01 غاده حمدى احمد دمحم 2392720 كفـءكفـء552011/07/16 أخصائى اجتماعى

الحبیالت الشرقیة ریاض اطفال 2011/07/01 فاتن خلف حسن دمحم 2400743 كفـءكفـء562011/07/16 أخصائى اجتماعى

الحبیالت الغربیة ریاض اطفال 2011/07/01 كریمان عبدالواحد حامد  عبدالعال 2305842 كفـءكفـء572011/07/01 أخصائى اجتماعى

الخوالد الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 ماجده دمحم على احمد 2264119 كفـءكفـء582011/07/01 أخصائى اجتماعى

نجع زیدان االبتدائیة 2011/07/01 دمحم رضا احمد دمحم 2402066 كفـءكفـء592011/07/01 أخصائى اجتماعى

فصول الشیخ صدقى عبدالمجید االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدالستار دمحم سعید 2175155 كفـءكفـء602011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 مرفت عبدالنعیم عبدالرحیم فكار 2260544 كفـءكفـء612011/07/16 أخصائى اجتماعى

وحدة القارة االبتدائیة 2011/07/01 منال خیر اسرائیل جرس 2396739 كفـءكفـء622011/07/01 أخصائى اجتماعى

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 منى ابوالمعارف قلیعى دمحم 2398623 كفـءكفـء632011/07/01 أخصائى اجتماعى

كوم ھتیم ریاض اطفال 2011/07/01 منى حلمى دمحم محمود 2381246 كفـءكفـء642011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 منى دمحم ابراھیم حماد 2255001 كفـءكفـء652011/07/16 أخصائى اجتماعى

العوامر الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 منى مصطفى نورالدین دمحم 2208532 كفـءكفـء662011/07/16 أخصائى اجتماعى

قناطر نجع حمادى ریاض اطفال 2011/07/01 مھا یحى دمحم زاھر 2224778 كفـءكفـء672011/07/16 أخصائى اجتماعى

السبكى االبتدائیة 2011/07/01 نبیل عیسى عبیدهللا احمد 2188973 كفـءكفـء682011/07/16 أخصائى اجتماعى
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نجع البھنساوى ریاض اطفال 2011/07/01 نجات دمحم على احمد 2261133 كفـءكفـء692011/07/16 أخصائى اجتماعى

2011/07/01 تیجة االبتدائیة ریاض اطفال نجالء زكى دمحم غالب 2305826 كفـءكفـء702011/07/01 أخصائى اجتماعى

قناطر نجع حمادى االبتدائیة 2011/07/01 نجالء دمحماالسعد محمود دمحم 2271038 كفـءكفـء712011/07/16 أخصائى اجتماعى

الصیاد الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 نجالء یحى دمحم زاھر 2224768 كفـءكفـء722011/07/16 أخصائى اجتماعى

المحارزة االعدادیة 2002/05/01 ھانى نظیر عزیز حنا 739478 كفـءكفـء732009/02/17 أخصائى اجتماعى

الحسینات ریاض اطفال 2011/07/01 ھبة عوض بكیر على 742667 كفـءكفـء742011/07/16 أخصائى اجتماعى

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/07/01 ھبھ سید ابوالمجد عثمان 2181233 كفـءكفـء752011/07/16 أخصائى اجتماعى

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ دمحم یوسف دمحم 2202738 كفـءكفـء762011/07/16 أخصائى اجتماعى

العوامر الغربیة ریاض اطفال 2011/07/01 ھند حسین حفنى جادالكریم 2266905 كفـءكفـء772011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع ابو حمودى االبتدائیة 2011/07/01 ھند عبدالباسط سلیمان محمود 2227759 كفـءكفـء782011/07/01 أخصائى اجتماعى

عزبة البوصة ریاض اطفال 2011/07/01 ھویدا محمود دمحم حجازى 2231310 كفـءكفـء792011/07/16 أخصائى اجتماعى

العوامر الغربیة ریاض اطفال 2011/07/01 ورده السید بھیج السید 2274838 كفـءكفـء802011/07/16 أخصائى اجتماعى

االمیریھ الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 وفاء صادق دمحم عبداللطیف 2354324 كفـءكفـء812011/07/16 أخصائى اجتماعى

العلیمات االبتدائیة 2011/07/01 وفاء فؤاد على دمحم 2394897 كفـءكفـء822011/07/16 أخصائى اجتماعى

دمحم الطاھر االبتدائیة 2010/12/18 ولید عبدالمنعم عبدالراضى دمحم 2172397 كفـءكفـء832011/07/16 أخصائى اجتماعى

المعیصرة االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین السید الروبى اسماعیل 2172339 كفـءكفـء842011/07/16 أخصائى اجتماعى

ابوتشت االعدادیة 2002/05/01 احمد على عبدالرحمن دمحم 740867 كفـءكفـء852012/06/06 ماجیستیرمعلم أول
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النواھض االعدادیة 2000/12/19 حسین دمحم حسین أبوزید 720889 كفـءكفـء862012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

سمھود االعدادیة بنین 2002/05/01 عبدالرحیم فوزى عبدالرحیم احمد 738690 كفـءكفـء872012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

عزبة البوصة االعدادیة 2011/07/01 ساره احمد دمحم عبدهللا  2243578 كفـءكفـء882011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ابتسام عبدالرحیم احمد عبدالظاھر 2253448 كفـءكفـء892011/07/01 معلم

وحدة صیاد بخانس االبتدائیةالجدیدة 2006/12/19 ابتسام عبدالمنعم عبدالراضى دمحم 2175199 كفـءكفـء902011/07/16 معلم

قناطر نجع حمادى ریاض اطفال 2011/02/22 ابتسام مصور فھمى عبدالكریم 1770080 كفـءكفـء912011/02/22 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 ابراھیم عبدالرازق احمد دمحم 2400729 كفـءكفـء922011/07/01 معلم

النواھض االبتدائیة الحدیثة 2011/03/03 ابراھیم على صابر خلیفھ 1756451 كفـءكفـء932011/03/03 معلم

نجع زیدان االبتدائیة 2011/03/03 ابوالذھب عبدربھ محمود رفاعى 1769381 كفـءكفـء942011/03/03 معلم

الطود االعدادیة 2011/07/01 ابوالمعارف نصرالدین حسین مصطفى 2189711 كفـءكفـء952011/07/16 معلم

الشھید نعیم على عبداللطیف االعدادیة 2010/05/20 ابوزید ابراھیم مصطفى ابوزید 1723839 كفـءكفـء962011/07/16 معلم

نجع زیدان االبتدائیة 2011/07/01 ابوزید دمحم على دمحم 2191161 كفـءكفـء972011/07/16 معلم

صیاد بخانس ذات الفصل الواحد 2011/02/22 احالم عبدالصبور احمد دمحم 1743739 كفـءكفـء982011/02/22 معلم

الشیخ حسین والنوایل االبتدائیة 2011/02/22 احالم محمود خلیفھ احمد 2092679 كفـءكفـء992011/02/22 معلم

الطود االعدادیة 2011/07/01 احمد ابوالمعارف احمد حسین 1754677 كفـءكفـء1002011/07/16 معلم

كوم جابر االبتدائیة المشتركھ 2011/07/01 احمد ابوالمواھب احمد  على 2375211 كفـءكفـء1012011/07/01 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 احمد ثابت عبدالشافى یوسف 2389751 كفـءكفـء1022011/07/16 معلم
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قصیر بخانس االبتدائیة 2011/07/01 احمد جاد احمد حسن 1728299 كفـءكفـء1032011/07/16 معلم

الخوالد االعدادیھ 2011/03/03 احمد صالح جادالكریم محمود 1754618 كفـءكفـء1042011/03/03 معلم

الشقیفى االعدادیة 2011/02/22 احمد عبدالحقیظ عبدهللا عبدالرحیم 1698645 كفـءكفـء1052011/02/22 معلم

نجع غالب االبتدائیة الجدیدة بالقارة 2011/07/01 احمد عبدالفتاح احمد دمحم 2189671 كفـءكفـء1062011/07/16 معلم

النواھض االبتدایة 2011/07/01 احمد عبدهللا صابر محمود 2392156 كفـءكفـء1072011/07/16 معلم

الشیخ ھمام االعدادیة 2011/02/22 احمد فتحى جاد مشالى 1765675 كفـءكفـء1082011/02/22 معلم

فصول الصیاد بخانس الجدیدة االعدادیة 2011/07/01 احمد فرج هللا عبدالباقى على 2190381 كفـءكفـء1092011/07/16 معلم

الشھید كمال عبدالرحیم عیسى الثانویة المشتركة 
بابوشوشة

2011/03/03 احمد ماھر عبدالنعیم احمد 2169522 كفـءكفـء1102011/03/03 معلم

سمھود االعدادیة بنین 2011/07/01 احمد دمحم الصغیر نورالدین امین 2360623 كفـءكفـء1112011/07/16 معلم

النواھض االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم ثابت دمحم 2180164 كفـءكفـء1122011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم دمحم موسى 2205424 كفـءكفـء1132011/07/16 معلم

مدرسة العمرة للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 احمد محمود عبدالشافى سلیم 2185384 كفـءكفـء1142011/07/16 معلم

قناطر نجع حمادى االبتدائیة 2011/07/01 احمد محمود دمحم بخیت 2192755 كفـءكفـء1152011/07/16 معلم

مدرسة الشمرات االعدادیة بالشرقى سمھود 2011/07/01 احمد مسلم احمد حسین 1755316 كفـءكفـء1162011/07/16 معلم

الشیخ ھمام االبتدائیة 2011/07/01 احمد مصطفى محمود مصطفى 2335179 كفـءكفـء1172011/07/16 معلم

المعیصرة االبتدائیة 2011/07/01 ارینى مسعد شكرى بطرس 2402497 كفـءكفـء1182011/07/16 معلم

االمیریة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 ازھار عابدین عثمان احمد 742498 كفـءكفـء1192011/02/22 معلم
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عزبة البوصة االعدادیة 2011/03/03 اسامھ عبدالمبدى احمد دمحم 1699457 كفـءكفـء1202011/03/03 معلم

الرزقة االعدادیة 2010/12/15 اسامھ دمحم عبدالرحیم اسماعیل 1743646 كفـءكفـء1212011/07/16 معلم

الطود االعدادیة 2011/02/22 اسحق فتحى تفید اسحق 2089391 كفـءكفـء1222011/02/22 معلم

ابوتشت الثانویة بنات 2011/02/22 اسراء االسعد احمد عوض 1551307 كفـءكفـء1232011/02/22 معلم

زرابى القارة االبتدائیة 2011/02/22 اسماء ابوزید دمحم عبدالعال 1549611 كفـءكفـء1242011/02/22 معلم

فصول الجربة االعدادیة 2011/07/01 اسماء احمد على احمد 2175528 كفـءكفـء1252011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 اسماء اسماعیل ابوالحمد حسن 2374429 كفـءكفـء1262011/07/16 معلم

قناطر نجع حمادى االبتدائیة 2009/12/18 اسماء السید دمحم یوسف 2175170 كفـءكفـء1272011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/02/22 اسماء انس دمحم دیاب 2061331 كفـءكفـء1282011/02/22 معلم

نجع سباق االبتدائیة 2011/07/01 اسماء جالل ابراھیم رسالن 2231317 كفـءكفـء1292011/07/16 معلم

الرواتب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء جمال عبدالرحیم على 2169914 كفـءكفـء1302011/07/16 معلم

الرملى االبتدائیة 2011/07/01 اسماء جمال عبدالناصر دمحم محمود 2260398 كفـءكفـء1312011/07/16 معلم

عزبة البوصة االعدادیة 2011/07/01 اسماء خلف احمد دمحم 2186422 كفـءكفـء1322011/07/16 معلم

زرابى الفارة ریاض اطفال 2011/02/22 اسماء رفعت احمد عبدالاله 1756008 كفـءكفـء1332011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بابوتشت 2011/07/01 اسماء عادل احمد حسانین 2169654 كفـءكفـء1342011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 اسماء عبدالحى حمادى رشوان 2171285 كفـءكفـء1352011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/02/22 اسماء عبدالمنعم حسان ابراھیم 1716500 كفـءكفـء1362011/02/22 معلم
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فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 اسماء عرفات محمود دمحم 2396776 كفـءكفـء1372011/07/16 معلم

الرملى االبتدائیة 2011/07/01 اسماء فخرى صدیق عسران 2199176 كفـءكفـء1382011/07/16 معلم

وحدة ابو شوشة المجمعھ 2011/07/01 اسماء دمحم احمد عبداللطیف 2172312 كفـءكفـء1392011/07/16 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/07/01 اسماء محمود احمد جابر 2192549 كفـءكفـء1402011/07/16 معلم

الشرقى سمھود للتعلیم االساسى ع 2011/02/22 اسماعیل على دمحم خالف 2066472 كفـءكفـء1412011/02/22 معلم

سمھود االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 اشرف صدقى على عبدالرحمن 2198350 كفـءكفـء1422011/07/16 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/03/03 اشرف دمحم احمد دمحم 1755144 كفـءكفـء1432011/03/03 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/07/01 اكرم مرتضى شھدى واصف 2394933 كفـءكفـء1442011/07/16 معلم

2011/03/03 الشھید خلف حسن مبارك ب الجدیدة بالخوالد االمیر احمد عبداللطیف رایف 1768093 كفـءكفـء1452011/03/03 معلم

فصول الشیخ صدقى عبدالمجید االعدادیة 2011/07/01 االنصارى السید عبدالحلیم جادهللا 2197669 كفـءكفـء1462011/07/16 معلم

النجمة االبتدائیة 2011/07/01 الحسینى عبدالحمید عبداللطیف محمود 1761721 كفـءكفـء1472011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 الزھراء كامل ھمام فكار 2169491 كفـءكفـء1482011/07/16 معلم

الخوالد االعدادیھ 2011/07/01 الزھراء دمحم حسین عبدالمجید 2218870 كفـءكفـء1492011/07/16 معلم

العلیمات االبتدائیة 2011/07/01 السید احمد دمحم موسى 2177855 كفـءكفـء1502011/07/16 معلم

مدرسة العمرة للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 السید حسین عویس ابراھیم 2199084 كفـءكفـء1512011/07/01 معلم

محمود عثمان ریاض اطفال 2011/02/22 الشیماء دمحم حسین عبدالمجید 1755448 كفـءكفـء1522011/02/22 معلم

عزیة البوصة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 العربى عبدالعلیم دمحمین وھب هللا 1756202 كفـءكفـء1532011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب االعدادیة بابوتشت 2011/07/01 الفت عبدالھادى ابوالمجد دمحم 2169666 كفـءكفـء1542011/07/16 معلم

فصول الصیاد بخانس الجدیدة االعدادیة 2011/03/03 المعزلدین هللا احمد حسن عثمان 1755099 كفـءكفـء1552011/03/03 معلم

القارة االبتدائیة 2011/03/03 الھام عبدالمنصف محمود دمحم 1550618 كفـءكفـء1562011/03/03 معلم

العوامر الغربیة االبتدائیة 2011/03/03 الھام فتحى فایز ابورحاب 1766705 كفـءكفـء1572011/03/03 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة 2011/03/03 الھام فرج احمد دمحم 1756285 كفـءكفـء1582011/02/22 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 الھام دمحم احمد حماد 2181080 كفـءكفـء1592011/07/16 معلم

النواھض االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 الیا ماھر منسى مرقص 2180150 كفـءكفـء1602011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 امال السعید دمحم عمر 2182316 كفـءكفـء1612011/07/16 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/05/25 امال عبدالموجود السید احمد 1768324 كفـءكفـء1622011/05/25 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 امال عطایت هللا دمحم عطیھ 2080041 كفـءكفـء1632011/07/16 معلم

نور االسالم ریاض اطفال 2011/03/03 امانى احمد فولى محمود 2094121 كفـءكفـء1642011/03/03 معلم

المحطة االبتدائیة بابو تشت 2011/07/01 امانى جاد مشرقى عبدهللا 2181197 كفـءكفـء1652011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 امانى حسن عبدالراضى مدنى 2182310 كفـءكفـء1662011/07/16 معلم

فصول اللغات التجریبیة ریاض اطفال 2011/02/22 امانى عبدالاله احمد عبدالاله 1756027 كفـءكفـء1672011/02/22 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 امانى مصطفى محمود مصطفى 2197165 كفـءكفـء1682011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 امل  دمحم احمد عوض 2391128 كفـءكفـء1692011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 امل ثابت االمیر دمحم 2188558 كفـءكفـء1702011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امل حسن دمحم حسن 2190528 كفـءكفـء1712011/07/16 معلم

الشیخ صدقى عبدالمجید ب 2011/07/01 امل صدقى صادق احمد 2396878 كفـءكفـء1722011/07/16 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة 2011/07/01 امل عبدالصبور محمود موسى 2181115 كفـءكفـء1732011/07/16 معلم

قصیر بخانس االبتدائیة 2011/07/01 امل فؤاد دمحم تمام 742547 كفـءكفـء1742011/07/16 معلم

الكعیمات ریاض اطفال 2011/07/01 امل دمحم امین دمحمحسن 2259286 كفـءكفـء1752011/07/16 معلم

2011/02/22 نجع قنبر االبتدائیة امل دمحم ولقبھ حشمت على عبدالمنعم 1722440 كفـءكفـء1762011/02/22 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة 2011/02/22 امنھ رضوان مدنى محمود 742698 كفـءكفـء1772011/02/22 معلم

الشھید محمود دمحم عبدالظاھر المحرزى االبتدائیة 
بالمحارزة

2011/03/01 امیره ابو الھدي عبد الشافي سلیم 742705 كفـءكفـء1782011/03/03 معلم

الرزقة االعدادیة 2011/02/22 امیره اسعد فھمى نصیف 1764987 كفـءكفـء1792011/02/22 معلم

ابوتشت الثانویة بنات 2011/07/01 امیره عبدالمعز احمد حافظ 1551280 كفـءكفـء1802011/07/16 معلم

تیجة االبتدائیة 2011/07/01 امیره فواز دمحم فواز 1759295 كفـءكفـء1812011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 امیمھ انور امام دمحم 2183391 كفـءكفـء1822011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امیمھ رشاد دمحم حمید 2190515 كفـءكفـء1832011/07/16 معلم

الشیخ ابوالفتوح للتعلیم االساسى ب 2011/07/01 امین احمد امین دمحم 2370546 كفـءكفـء1842011/07/16 معلم

العلیمات االعدادیة 2011/07/01 امین السید احمد على 2204889 كفـءكفـء1852011/07/16 معلم

الرملى االبتدائیة 2011/07/01 انتصار عبدالودود عبدالبارى ابراھیم 2190545 كفـءكفـء1862011/07/16 معلم

زرابى الفارة ریاض اطفال 2011/02/22 انتصار عطا حسن دمحم 1767387 كفـءكفـء1872011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

تیجة االبتدائیة 2011/03/03 انتصار محمود حسین یوسف 1761992 كفـءكفـء1882011/03/03 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 انوار ابراھیم اسماعیل على 2181101 كفـءكفـء1892011/07/16 معلم

العمدة عبد الحكم االبتدائیة 2011/07/01 انوار شحاتھ حفنى محمود 2169745 كفـءكفـء1902011/07/16 معلم

النجمة االعدادیة 2011/03/03 انوار دمحم عبدالحمید رسالن 1737736 كفـءكفـء1912011/03/03 معلم

سمھود اإلعدادیة بنات 2011/02/22 انور عبدالحفیظ محمود ابراھیم 1765031 كفـءكفـء1922011/02/22 معلم

الشیخ ھمام االعدادیة 2011/07/01 انور محمود احمد محمود 2182910 كفـءكفـء1932011/07/16 معلم

الحریة التجریبیھ للغات ابتدائى 2011/07/01 ایات محمود عبدالكریم عبدالرحمن 2207073 كفـءكفـء1942011/07/16 معلم

المعیصرة االبتدائیة 2011/07/01 ایرین عاطف ریاض جادهللا 2226109 كفـءكفـء1952011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ایفون عبدالھادى عمر على 2223672 كفـءكفـء1962011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان ابوالوفا دمحم ابراھیم 2205924 كفـءكفـء1972011/07/16 معلم

2011/02/22 نجع قنبر االبتدائیة ایمان احمد فواز حسن 1731960 كفـءكفـء1982011/02/22 معلم

الرزقة االعدادیة 2011/07/01 ایمان ثابت سیف النصر عدوى 2172526 كفـءكفـء1992011/07/16 معلم

وحدة ابو شوشة المجمعھ 2011/03/03 ایمان حسنى دمحم دمحم السمان 1756723 كفـءكفـء2002011/03/03 معلم

وحدة ابو شوشة المجمعھ 2011/07/01 ایمان رمضان  انور قناوى 2342171 كفـءكفـء2012011/07/16 معلم

عزبة البوصة االعدادیة 2011/02/22 ایمان سید نورالدین دمحم 1768303 كفـءكفـء2022011/02/22 معلم

نجع زیدان االبتدائیة 2011/02/22 ایمان عابدین عثمان احمد 1755588 كفـءكفـء2032011/02/22 معلم

الرزقة االبتدائیة 2011/07/01 ایمان عبدالنجى احمد اسماعیل 2205488 كفـءكفـء2042011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة البوصة االعدادیة 2011/07/01 ایمان عبده احمد رضوان 2333999 كفـءكفـء2052011/07/16 معلم

الشیخ صدقى عبدالمجید ب 2011/03/03 ایمان على صابر عابدین 1752526 كفـءكفـء2062011/03/03 معلم

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/02/22 ایمان على على یوسف 1541933 كفـءكفـء2072011/02/22 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ایمان دمحم رفاعى دمحم السمان 2225397 كفـءكفـء2082011/07/16 معلم

2010/08/06 نجع قنبر ریاض اطفال ایمان محمود كمال الدین محمود 1722494 كفـءكفـء2092011/02/22 معلم

الشھید ھشام عبدالفتاح علم الدین االعدادیة 2011/02/22 ایمان منصور حافظ خلف هللا 1763747 كفـءكفـء2102011/02/22 معلم

الرحبات االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمن عمر یوسف محمود 2191949 كفـءكفـء2112011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/02/22 ایمن دمحم علي دمحم 742092 كفـءكفـء2122011/02/22 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 ایمن ممدوح صبرى عزیز 1755558 كفـءكفـء2132011/07/16 معلم

ابو تشت ریاض اطفال 2011/02/22 بخیتھ عنتر على دمحم 1756743 كفـءكفـء2142011/02/22 معلم

السبكى االبتدائیة 2011/07/01 بركات حاوى دمحم احمد 1768595 كفـءكفـء2152011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االعدادیة بكوم یعقوب 2011/07/01 بركات عبدالقادر نورالدین دمحم 2171127 كفـءكفـء2162011/07/16 معلم

سمھود االعدادیة بنین 2011/07/01 بسمھ احمد احمد شرقاوى 2189366 كفـءكفـء2172011/07/16 معلم

الشھید محمود دمحم عبدالظاھر المحرزى االبتدائیة 
بالمحارزة

2011/02/22 بسمھ خلف هللا حسین محمود 1767575 كفـءكفـء2182011/02/22 معلم

الحریة التجریبیة االعدادیة 2011/02/22 بسمھ عبدالرازق دمحم احمد 1767933 كفـءكفـء2192011/02/22 معلم

البراغیث االبتدائیة 2011/07/01 بسمھ عبدالناصر دمحم عبدالعاطى 2179818 كفـءكفـء2202011/07/16 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/03/03 بسمھ عبدالنعیم محمود على 1770106 كفـءكفـء2212011/03/03 معلم

-----------------------------------

7438of 6601 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

سمھود ریاض اطفال 2011/02/22 بسمھ دمحمناجى محمود عبدالكریم 1755526 كفـءكفـء2222011/02/22 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 بشات دمحم عبدالشافى عبدالصمد 2188669 كفـءكفـء2232011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 بشایر رفعت دمحم حامد 2190470 كفـءكفـء2242011/07/16 معلم

الشقیفى االعدادیة 2011/07/01 بھاء فایز حلمى زخارى 2175373 كفـءكفـء2252011/07/16 معلم

النواھض الثانویة المشتركة 2011/03/03 بولس جورجیوس شكرى جریس 1765887 كفـءكفـء2262011/03/03 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/07/01 بیشوى القمص بوال صھیون فانوس 2243579 كفـءكفـء2272011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 تغرید دمحم ولقبھ رفعت محمود حسانین 2185358 كفـءكفـء2282011/07/16 معلم

دیر النواھض االبتدائیة 2011/07/01 توحید عبدالفتاح عبدالشافى عبدالرحیم 2177923 كفـءكفـء2292011/07/16 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/07/01 توحیده صالح ابوالمجد امام 2182327 كفـءكفـء2302011/07/16 معلم

فصول نجع النجار االعدادیة 2011/07/01 توفیق حسین توفیق احمد 2161791 كفـءكفـء2312011/07/16 معلم

الشیخ ابوالفتوح الثانویة المشتركة 2011/07/01 توفیق عبدالفتاح عبدالشافى توفیق 2302489 كفـءكفـء2322011/07/16 معلم

2011/02/22 نجع قنبر االبتدائیة تیسیر حسین دمحم حسین 1769600 كفـءكفـء2332011/02/22 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/07/01 تیسیر دمحم دمحم على 2181282 كفـءكفـء2342011/07/01 معلم

النواھض االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 تیسیر دمحم محمود سلیمان 2180191 كفـءكفـء2352011/07/16 معلم

العلیمات االبتدائیة 2011/07/01 ثروت حسین سید حفنى 2177843 كفـءكفـء2362011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 جاكلین بشیر شاكر معوض 1764393 كفـءكفـء2372011/07/16 معلم

الشھید عبد الفتاح حسین االبتدائیة 2009/02/01 جمعھ سلیم توفیق احمد 1723827 كفـءكفـء2382011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 جھاد  حسن عبدالمنعم حسن 2385699 كفـءكفـء2392011/07/16 معلم

التحریر االبتدائیة بسمھود 2011/07/01 جھالن اسماعیل جھالن حسانین 2392090 كفـءكفـء2402011/07/16 معلم

الحبیالت الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 جیھان ابوالحسن دمحم حسین 2192700 كفـءكفـء2412011/07/16 معلم

فصول الحبیالت الغربیة االعدادیة 2011/07/01 حاتم صادق دمحم عبدالرحمن 1742908 كفـءكفـء2422011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/03/03 حاتم عز عبدالحكیم محمود 1765481 كفـءكفـء2432011/03/03 معلم

الشیخ ھمام االعدادیة 2011/02/22 حاتم دمحم محمود عبدالكریم 1765849 كفـءكفـء2442011/02/22 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 حازم ابراھیم احمد عبده 2393567 كفـءكفـء2452011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 حازم عبدالمنعم احمد ابوالوفا احمد 1699607 كفـءكفـء2462011/07/16 معلم

عزبة البوصة االعدادیة 2011/07/01 حازم دمحم توفیق فكار 2271079 كفـءكفـء2472011/07/16 معلم

عزبة البوصة االعدادیة 2011/02/22 حسام احمد  دمحم صدیق 2093372 كفـءكفـء2482011/02/22 معلم

سمھود االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 حسام الدین قدرى على عبدالرحمن 2198343 كفـءكفـء2492011/07/16 معلم

الشرقى سمھود للتعلیم االساسى ع 2011/02/22 حسام عبدالفتاح احمد محمود 1755277 كفـءكفـء2502011/02/22 معلم

العوامر الغربیة االبتدائیة 2011/02/22 حسام على نورالدین دمحم 2190522 كفـءكفـء2512011/02/22 معلم

ابوتشت الثانویة بنات 2011/07/01 حسام محمود طاھر ابوالمجد 2182821 كفـءكفـء2522011/07/16 معلم

الخوالد االبتدایة 2011/07/01 حسن عبدالمنتظر حسن دیاب 1768119 كفـءكفـء2532011/07/16 معلم

فصول الصیاد بخانس الجدیدة االعدادیة 2011/07/01 حسناء عبده عبداللطیف حسانین 2186691 كفـءكفـء2542011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 حسین فتحي حسین ابراھیم 729985 كفـءكفـء2552011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

البحرى سمھود االبتدائیة 2011/07/01 حسین فرج هللا محمود حسین 2231278 كفـءكفـء2562011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 حماده احمد محمود احمد 2191214 كفـءكفـء2572011/07/16 معلم

2011/07/01 الشھید خلف حسن مبارك ب الجدیدة بالخوالد حمام ھاللى مصطفى فندى 2395037 كفـءكفـء2582011/07/16 معلم

الشھید احمد دمحم عبدالنبى ب بالكعیمات 2011/02/22 حمدى عبدالحمید احمد مصطفى 1698569 كفـءكفـء2592011/02/22 معلم

2011/02/22 النواھض الحدیثة ریاض اطفال حمدیھ عبدهللا جبل احمد 1756433 كفـءكفـء2602011/02/22 معلم

المحطة االبتدائیة بابو تشت 2011/07/01 حنان احمد یوسف دمحم 2088604 كفـءكفـء2612011/07/01 معلم

الشھید احمد دمحم عبدالنبى ب بالكعیمات 2011/07/01 حنان حسن دمحم حسن 1550446 كفـءكفـء2622011/07/16 معلم

النواھض االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 حنان عبدالمنعم عباس طنطاوى 1551255 كفـءكفـء2632011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 حنان عزت تغیان محمود 2202994 كفـءكفـء2642011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 حنان كمال الدین على حمید 2190197 كفـءكفـء2652011/07/16 معلم

الكعیمات االعدادیة 2011/07/01 حنان مجلع موسى اسطفانوس 1738906 كفـءكفـء2662011/07/16 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة 2011/07/01 حنان دمحم احمد دمحم 2181178 كفـءكفـء2672011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 خالد احمدالصاحى ابوضیف فكار 2190205 كفـءكفـء2682011/07/16 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/03/03 خالد عبدالصبور حمادى عبدالحمید 1791117 كفـءكفـء2692011/03/03 معلم

النجمة االعدادیة 2011/07/01 خلف احمد عبدالشافى احمد 2333959 كفـءكفـء2702011/07/16 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/03/03 خلف هللا عطیھ زھرى ابوزید 1690538 كفـءكفـء2712011/03/03 معلم

السالمنھ االبتدائیة 2011/02/22 خلف هللا فرید دمحم سباق 1633095 كفـءكفـء2722011/02/22 معلم
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األعلي

عزبة البوصة االعدادیة 2011/03/01 خلف هللا دمحم حسین خلف هللا 1770092 كفـءكفـء2732011/03/03 معلم

ابوتشت الثانویة بنین 2011/07/01 خیرى ابوالمجد عویس عبدالرحیم 2360547 كفـءكفـء2742011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 دردیر دمحم دردیر دمحم 2375216 كفـءكفـء2752011/07/16 معلم

الشیخ صادق ابوعاید االعدادیة 2011/07/01 دعاء احمد حسین االمین 2191170 كفـءكفـء2762011/07/16 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/02/22 دعاء جمال عبدالحمید دمحم 1770102 كفـءكفـء2772011/02/22 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دعاء حسین على اسماعیل 2398604 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

وحدة صیاد بخانس االبتدائیةالجدیدة 2011/02/22 دعاء فاروق دمحم دمحم 1743621 كفـءكفـء2792011/02/22 معلم

البحرى سمھود االبتدائیة 2011/03/03 دعاء دمحم عبد المبدى دمحم 742898 كفـءكفـء2802011/03/03 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/02/22 دعاء دمحم عبدالكریم عبدالعظیم 1793009 كفـءكفـء2812011/02/22 معلم

عزبة البوصة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دعاء محمود عثمان مدنى 2254990 كفـءكفـء2822011/07/16 معلم

سمھود اإلعدادیة بنات 2011/03/03 دینا حلیم ابوالیمین حنا 1755809 كفـءكفـء2832011/03/03 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 راشا على ابراھیم احمد 2191034 كفـءكفـء2842011/07/16 معلم

الرزقة االبتدائیة 2011/03/03 رانیا سید سعید على 1767137 كفـءكفـء2852011/03/03 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 رانیا عبدالتواب محمود ابوالمجد 2181097 كفـءكفـء2862011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 راویھ دمحم جابر على 2386190 كفـءكفـء2872011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 راویھ دمحم محمود موسى 2190358 كفـءكفـء2882011/07/16 معلم

الرزقة االبتدائیة 2011/07/01 ربیع ادیاب دمحم محمود 2189042 كفـءكفـء2892011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

عزبة البوصة االعدادیة 2011/03/03 رجاء جاد مشرقى عبدهللا 1752179 كفـءكفـء2902011/03/03 معلم

النجمة االعدادیة 2011/07/01 رجاء صدیق ابراھیم دمحم 2331678 كفـءكفـء2912011/07/16 معلم

الشھید ھشام عبدالفتاح علم الدین االعدادیة 2011/07/01 رجاء یسرى دمحم امین 2188785 كفـءكفـء2922011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 رشا عبدالفتاح عبدالحافظ دمحم 2297740 كفـءكفـء2932011/07/16 معلم

الشھید نعیم على عبداللطیف االعدادیة 2011/07/01 رشا غریب ریاض عبدهللا 2188750 كفـءكفـء2942011/07/16 معلم

نجع سباق االبتدائیة 2011/03/03 رشا فتحى على دمحم 1559026 كفـءكفـء2952011/03/03 معلم

فصول السلیمات الثانویة المشتركة 2011/02/22 رشا فكرى ابوالمجد عبدالفتاح 1766149 كفـءكفـء2962011/02/22 معلم

السبكى االبتدائیة 2011/02/22 رشا محمود عبدالعزیز عمر 1769205 كفـءكفـء2972011/02/22 معلم

فصول الشیخ حسین والنوایل االعدادیة 2011/07/01 رشا نصر على دمحم 2249180 كفـءكفـء2982011/07/16 معلم

الخوالد االعدادیھ 2011/07/01 رضا فكرى على عبدالرحمن 2179638 كفـءكفـء2992011/07/16 معلم

نجع زیدان االبتدائیة 2011/02/22 رضوان ابوالمجد رضوان محمود 1723812 كفـءكفـء3002011/02/22 معلم

سمھود االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 رضیھ عبدالدایم ریاض وھب هللا 2197635 كفـءكفـء3012011/07/16 معلم

فصول الكرنك الثانویة 2011/03/03 رفعت احمد محمود دمحم 1761160 كفـءكفـء3022011/03/03 معلم

2011/07/01 االمیریة االعدادیة المشتركة رفعت كمال الدین محمود ابوعمره 2182006 كفـءكفـء3032011/07/16 معلم

الشھید ھشام عبدالفتاح علم الدین االعدادیة 2011/07/01 رمضان جبریل مدنى احمد 2185308 كفـءكفـء3042011/07/16 معلم

سمھود ریاض اطفال 2011/02/22 رنا فكرى ابوالمجد عبدالفتاح 1755418 كفـءكفـء3052011/02/22 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/03/03 رندا عبدالبارى عبدالرحمن امام 1770110 كفـءكفـء3062011/03/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 روحیھ حمدى دمحم عبدالرحمن 1716489 كفـءكفـء3072011/07/16 معلم

الحریة التجریبیھ للغات ابتدائى 2011/02/22 روضھ حسین ابراھیم توفیق 1768548 كفـءكفـء3082011/02/22 معلم

الشھید عبد الفتاح حسین االبتدائیة 2011/07/01 روماندا عبدالمسیح نجیب مساك 2175715 كفـءكفـء3092011/07/16 معلم

الشھید نعیم على عبداللطیف االعدادیة 2011/07/01 رومانى عاید بسطا جرجس 1763872 كفـءكفـء3102011/07/16 معلم

الشیخ صادق ابوعاید االبتدائیة 2011/07/01 رؤیات عبدالسمیع احمد احمد 2177232 كفـءكفـء3112011/07/01 معلم

وحدة ابو شوشة المجمعھ 2011/07/01 ریموندا الدیب ھارون میخائیل 2223139 كفـءكفـء3122011/07/16 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/07/01 ریموندا قلینى نجیب قلینى 2189341 كفـءكفـء3132011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 رین عبدالفتاح دمحم خلیل 2182182 كفـءكفـء3142011/07/16 معلم

تیجة االبتدائیة 2011/07/01 زمزم زكى احمد دمحم 2189762 كفـءكفـء3152011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 زوزو بروكھ طایع احمد 2069870 كفـءكفـء3162011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 زین العابدین دمحم مصطفى دمحم 2389080 كفـءكفـء3172011/07/16 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/07/01 زینب جمال احمد عوض 2173659 كفـءكفـء3182011/07/16 معلم

2010/08/08 نجع قنبر ریاض اطفال زینب عبدالرحیم فایز دمحم 1722512 كفـءكفـء3192011/02/22 معلم

ابوشوشة البلد االبتدائیة 2011/07/01 زینب محمود حسین عبدالنعیم 1767429 كفـءكفـء3202011/07/16 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/02/22 ساره دمحم ناجى محمود عبدالكریم 1541858 كفـءكفـء3212011/02/22 معلم

الرزقة االعدادیة 2011/07/01 سامح عزت كامل دمحم 2172410 كفـءكفـء3222011/07/16 معلم

المحارزة االعدادیة 2011/02/22 سامى غالى عزیز بشاره 1694002 كفـءكفـء3232011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القارة االبتدائیة 2011/03/03 سامیھ ابوالعباس سلیمان مصطفى 1716495 كفـءكفـء3242011/03/03 معلم

ابوشوشة البلد االبتدائیة 2011/03/03 سامیھ رمضان نورالدین على 1767433 كفـءكفـء3252011/03/03 معلم

الكعیمات االعدادیة 2011/07/01 سامیھ سید ابوالمجد عثمان 2191223 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

وحدة ابو شوشة المجمعھ 2011/07/01 سحر ابوالفضل عثمان دمحم 2181934 كفـءكفـء3272011/07/16 معلم

الشیخ حسین والنوایل االبتدائیة 2011/07/01 سحر احمد عبدهللا دمحم 2308378 كفـءكفـء3282011/07/16 معلم

نور االسالم االبتدائیة بالعمرة 2011/07/01 سحر عبدالشافى ابوالمجد السید 2271029 كفـءكفـء3292011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سحر على امام عبدالرحمن دمحم 1722431 كفـءكفـء3302011/07/16 معلم

الشھید دمحم سالم ریاض اطفال 2011/02/22 سحر فتحى احمد عبدالرحمن 1762124 كفـءكفـء3312011/02/22 معلم

النواھض االبتدائیة الحدیثة 2011/02/22 سحر فوزى الجعفرى موسى 1756498 كفـءكفـء3322011/02/22 معلم

الحبیالت الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 سحر دمحمیاسر شرقاوى ابراھیم 2190302 كفـءكفـء3332011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سحر محمود دمحم احمد 2396867 كفـءكفـء3342011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االعدادیة بكوم یعقوب 2011/07/01 سعاد احمد حسین حسین 2167520 كفـءكفـء3352011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سعاد محمود حسین االبعدى 2223677 كفـءكفـء3362011/07/16 معلم

2011/07/01 الشھید خلف حسن مبارك ب الجدیدة بالخوالد سعودات عزالدین تمام احمد 1769403 كفـءكفـء3372011/07/16 معلم

دمحم الطاھر االبتدائیة 2011/03/03 سعودیھ محمود ابوالمجد احمد 1752426 كفـءكفـء3382011/03/03 معلم

الرزقة االعدادیة 2011/07/01 سكینھ عالم سنجاب دمحم 2182193 كفـءكفـء3392011/07/16 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/07/01 سكینھ دمحم محمود احمد 2197757 كفـءكفـء3402011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الخوالد االعدادیھ 2011/07/01 سلوى حسن احمد حسن 2182042 كفـءكفـء3412011/07/16 معلم

المحطة االبتدائیة بابو تشت 2011/02/22 سلوى عبدالحفیظ عبدالشافى عبدالنعیم 1722275 كفـءكفـء3422011/02/22 معلم

النواھض االعدادیة 2011/02/22 سلوى فاروق احمد دمحم 1764686 كفـءكفـء3432011/02/22 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سلوى محمود على عبدالعال 2189086 كفـءكفـء3442011/07/01 معلم

قناطر نجع حمادى ریاض اطفال 2011/07/01 سلوى مختار موسى دمحم 2211369 كفـءكفـء3452011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 سماح  دمحم عبدالراضى عثمان 2203010 كفـءكفـء3462011/07/16 معلم

العوامر الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 سماح حسین یوسف ابراھیم 2182359 كفـءكفـء3472011/07/16 معلم

عزبة البوصة ریاض اطفال 2011/07/01 سماح دمحم عبدهللا توفیق 1756667 كفـءكفـء3482011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 سمر بشیر على ضاحى 2182199 كفـءكفـء3492011/07/16 معلم

وحدة القارة االبتدائیة 2011/07/01 سمره فتحى وارث لوندى 2188656 كفـءكفـء3502011/07/16 معلم

نجع البھنساوى ریاض اطفال 2011/07/01 سمره دمحم على عوض هللا 1762168 كفـءكفـء3512011/07/16 معلم

الكعیمات االعدادیة 2011/03/03 سمیھ عبدالناصر سلیمان على 1738917 كفـءكفـء3522011/03/03 معلم

ابو تشت ریاض اطفال 2011/07/01 سناء عنتر على دمحم 2181973 كفـءكفـء3532011/07/16 معلم

وحدة ابو شوشة المجمعھ 2011/03/01 سناء فتحي ابو المجد اسماعیل 1686712 كفـءكفـء3542011/02/22 معلم

الرملى االبتدائیة 2011/07/01 سھام عبدالرحیم موسى ابوزید 1768642 كفـءكفـء3552011/07/01 معلم

عزبة البوصة الثانویة المشتركة 2011/07/01 سھام عبدالموجود محمود شعبان 2192030 كفـءكفـء3562011/07/16 معلم

مدرسة الشمرات االعدادیة بالشرقى سمھود 2011/07/01 سھام عبده مدنى احمد 2197532 كفـءكفـء3572011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

وحدة القارة االبتدائیة 2011/07/01 سھیر ابراھیم عبدالعظیم احمد 2181040 كفـءكفـء3582011/07/16 معلم

قناطر نجع حمادى االبتدائیة 2011/02/22 سھیر ابوالوفا عبدهللا حسانین 1743668 كفـءكفـء3592011/02/22 معلم

سمھود االعدادیة بنین 2011/07/01 سھیر عبدالعال راشد مدنى 1768600 كفـءكفـء3602011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 سھیر عزالدین السید العربى 1756230 كفـءكفـء3612011/07/01 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سھیر یمنى دمحم جیالنى 2289258 كفـءكفـء3622011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 سوسن عبدالحفیظ عبدالشافى عبدالنعیم 2185621 كفـءكفـء3632011/07/16 معلم

محمود عثمان ریاض اطفال 2011/07/01 سوسن عبدالوھاب دمحم احمد 1559102 كفـءفوق المتوسط3642011/07/16 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/07/01 سوسن على امام عبدالرحمن 2401763 كفـءكفـء3652011/07/16 معلم

السلیمات االعدادیة 2011/07/01 سید عبداللطیف دمحم موافى 2199214 كفـءكفـء3662011/07/16 معلم

دیر النواھض االبتدائیة 2011/02/22 سیدة عبدالنبي عثمان حسین 742795 كفـءكفـء3672011/02/22 معلم

2011/07/01 النجمة اإلبتدائیة ریاض أطفال شربات اسماعیل على ریان 1761599 كفـءكفـء3682011/07/16 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/02/22 شریف احمد دمحم عبدهللا 1765114 كفـءكفـء3692011/02/22 معلم

سمھود اإلعدادیة بنات 2011/03/03 شریف الدیب توفیق سالم 1739266 كفـءكفـء3702011/03/03 معلم

المحارزة االعدادیة 2011/07/01 شرین عطیتھ ابوشوشة عبدالشافى 2290063 كفـءكفـء3712011/07/16 معلم

الحسینات ریاض اطفال 2009/12/15 شرین دمحم فخرى ابراھیم 2381493 كفـءكفـء3722011/07/16 معلم

الحسینات االبتدائیة 2011/07/01 شرین ھارون الطیب عطیھ 2396890 كفـءكفـء3732011/07/16 معلم

الكعیمات االعدادیة 2011/07/01 شعبان السید عبدالغنى عثمان 2173546 كفـءكفـء3742011/07/16 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد دمحم عبدالنبى ب بالكعیمات 2011/07/01 شعبان عبدالكریم عبدهللا على 2371057 كفـءكفـء3752011/07/16 معلم

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 شنوده عبدالمسیح زكى مجلع 2377755 كفـءكفـء3762011/07/16 معلم

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 شنوده فایز فؤاد جراسة 2377754 كفـءكفـء3772011/07/16 معلم

الكعیمات االعدادیة 2011/07/01 شھیرة عبدالصبور حمادى عبدالحمید 2177340 كفـءكفـء3782011/07/16 معلم

الشیخ ھمام االبتدائیة 2011/07/01 شھیره عبدالشكور حسن احمد 2182216 كفـءكفـء3792011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 شیرین ابوالقاسم دمحم احمد 2181036 كفـءكفـء3802011/07/16 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/02/22 شیرین ملك كرلس فلسطین 1699008 كفـءكفـء3812011/02/22 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء احمد سید مصطفى 2394975 كفـءكفـء3822011/07/16 معلم

العوامر الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء رؤف دمحم مراد 2182363 كفـءكفـء3832011/07/16 معلم

النواھض االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 شیماء فتحى حسین حسن 2182355 كفـءكفـء3842011/07/16 معلم

الحسینات االبتدائیة 2011/07/01 شیماء فكرى ابوالفتوح ابراھیم 2396885 كفـءكفـء3852011/07/16 معلم

الرزقة االبتدائیة 2011/07/01 شیماء دمحم احمد حسان 2200919 كفـءكفـء3862011/07/16 معلم

عزبة البوصة ریاض اطفال 2011/02/22 صابرین دمحم یوسف دمحم 1755997 كفـءكفـء3872011/02/22 معلم

السلیمات االعدادیة 2011/07/01 صباح احمد دمحم جادالرب 2183416 كفـءكفـء3882011/07/16 معلم

نجع غالب االبتدائیة الجدیدة بالقارة 2011/07/01 صباح عبدالفتاح محمود جبریل 2189535 كفـءكفـء3892011/07/16 معلم

نجع البھنساوى ریاض اطفال 2011/07/01 صباح دمحمفتحى حمزه مبارك 2189659 كفـءكفـء3902011/07/16 معلم

النواھض االعدادیة 2011/02/22 صفاء عبدالرؤوف احمد دمحمین 1764709 كفـءكفـء3912011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

الشیخ حسین والنوایل االبتدائیة 2011/02/22 صفاء محمود دمحم على 1768667 كفـءكفـء3922011/02/22 معلم

النجمة االعدادیة 2011/02/22 صفوت دمحم جادالكریم بغدادى 2048778 كفـءكفـء3932011/02/22 معلم

السلیمات االعدادیة 2011/02/22 صالح حسین قناوى قناوى 1754066 كفـءكفـء3942011/02/22 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/02/22 ضیاء الطیب حافظ الطیب 1764568 كفـءكفـء3952011/02/22 معلم

سمھود االعدادیة بنین 2011/07/01 ضیاءالدین سعد شكرى مرسى 2189681 كفـءكفـء3962011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/03/03 طارق عبدالمنعم عبدالحكیم رضوان 1716478 كفـءكفـء3972011/03/03 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/07/01 طارق دمحم احمد خلیل 2391118 كفـءكفـء3982011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 طارق ھاشم عبدالمحسن عبدالودود 2342167 كفـءكفـء3992011/07/16 معلم

الشقیفى االعدادیة 2011/07/01 طلعت دمحم عرابى سلیم 2175332 كفـءكفـء4002011/07/16 معلم

الشھید نعیم على عبداللطیف االعدادیة 2011/02/22 طھ حسین محمود عسران 1739595 كفـءكفـء4012011/02/22 معلم

فصول العوامر الغربیة االعدادیة 2011/07/01 عاطف احمد دمحم الصایم 2218740 كفـءكفـء4022011/07/16 معلم

مدرسة العمرة للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 عاطف عبدالحفیظ محمود تویجر 2189726 كفـءكفـء4032011/07/16 معلم

زرابى القارة االبتدائیة 2011/02/22 عاطف عبدالستار جادالكریم حجازى 1549451 كفـءكفـء4042011/02/22 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 عاطف غالب دمحم غالب 2390801 كفـءكفـء4052011/07/16 معلم

ابوتشت الثانویة بنات 2011/07/01 عاطف دمحم شاكر حداد 2195071 كفـءكفـء4062011/07/16 معلم

سمھود اإلعدادیة بنات 2011/02/22 عاطف مصطفى دمحم عبدالرحیم 1739252 كفـءكفـء4072011/02/22 معلم

فصول كوم ھتیم االعدادیة 2011/02/22 عایده ابراھیم احمد سلیمان 1755756 كفـءكفـء4082011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

نجع غالب االبتدائیة الجدیدة بالقارة 2011/07/01 عائشھ محمود حسین عبدالرحیم 2180135 كفـءكفـء4092011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االعدادیة بكوم یعقوب 2011/03/03 عبادى ادم عبادى السید 1765239 كفـءكفـء4102011/03/03 معلم

قناطر نجع حمادى االبتدائیة 2008/09/22 عبد الناصر شحاتھ احمد عبد الرحمن 742486 كفـءكفـء4112011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بابوتشت 2011/07/01 عبدالحافظ دمحم مصطفى فوزى 2180304 كفـءكفـء4122011/07/01 معلم

عزیة البوصة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عبدالحمید امین دمحم احمد 2180172 كفـءكفـء4132011/07/16 معلم

الرزقة االعدادیة 2011/07/01 عبدالحمید سعد عباس خلیل 2170051 كفـءكفـء4142011/07/16 معلم

محمود عثمان االبتدائیة 2011/07/01 عبدالراضى یوسف على احمد 2197145 كفـءكفـء4152011/07/16 معلم

الشھید محمود دمحم عبدالظاھر المحرزى االبتدائیة 
بالمحارزة

2011/07/01 عبدالرحیم فاوى محمود دمحم 2185555 كفـءكفـء4162011/07/16 معلم

الرملى االبتدائیة 2011/03/03 عبدالسالم عبدالرازق ابوالفضل جاد 1767479 كفـءكفـء4172011/03/03 معلم

شیبة الحمد للتعلیم االساسى االعدادیة 2011/07/01 عبدالعال دمحم مصطفى احمد 2169840 كفـءكفـء4182011/07/01 معلم

الحسینات االبتدائیة 2011/07/01 عبدهللا عبداللطیف احمد حسین 2194940 كفـءكفـء4192011/07/16 معلم

ابوتشت الثانویة بنین 2011/03/03 عبدهللا دمحم عبداللطیف دمحم 1547699 كفـءكفـء4202011/03/03 معلم

النجمة الشرقیة االبتدائیة 2011/02/22 عبدالمجید ابوالوفا عبدالمجید حسن 1797155 كفـءكفـء4212011/02/22 معلم

الكعیمات االعدادیة 2011/07/01 عبدالمعز عبدالحمید عبدالحكم فرغلى 1738662 كفـءكفـء4222011/07/16 معلم

وحدة صیاد بخانس االبتدائیة المجمعة 2011/07/01 عبدالناصر بدرى احمد رشوان 2171805 كفـءكفـء4232011/07/01 معلم

دیر النواھض االبتدائیة 2011/07/01 عبدالناصر دمحم حسن دمحم 2180323 كفـءكفـء4242011/07/16 معلم

العلیمات االبتدائیة 2010/05/27 عبود حسن الطاھر عبدالعظیم 2171268 كفـءكفـء4252011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6613 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

عزیة البوصة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 عبیر على احمد حسین 2179754 كفـءكفـء4262011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/02/22 عبیر دمحم محمود قاسم 742816 كفـءكفـء4272011/02/22 معلم

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/02/22 عبیر دمحم یوسف دمحم 1716486 كفـءكفـء4282011/02/22 معلم

نجع الزمر االعدادیة 2011/03/03 عتاب حمدى الطاھر محمود 1739547 كفـءكفـء4292011/03/03 معلم

بنى برزة االعدادیة 2011/02/22 عثمان على دمحم خالف 2069107 كفـءكفـء4302011/02/22 معلم

وحدة صیاد بخانس االبتدائیة المجمعة 2011/07/01 عزه سید دمحم دمحم 2189054 كفـءكفـء4312011/07/16 معلم

القارة االبتدائیة 2011/03/03 عصام راشد قدیس بشاى 1722684 كفـءكفـء4322011/03/03 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 عصام محمود حسین احمد 2389027 كفـءكفـء4332011/07/16 معلم

البراغیث االبتدائیة 2011/07/01 عطیات احمد رفاعى دمحم 2179765 كفـءكفـء4342011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 عطیات حسن حسن حماد 2181119 كفـءكفـء4352011/07/16 معلم

الشھید ھشام عبدالفتاح علم الدین االعدادیة 2011/07/01 عفاف سقاو عبدالعزیز ابوزید 2188765 كفـءكفـء4362011/07/16 معلم

فصول نجع البھنساوى االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عفاف صالح قناوى السید 2190151 كفـءكفـء4372011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االعدادیة بكوم یعقوب 2011/07/01 عفاف عبدالرازق الصاوى دمحم 1693778 كفـءكفـء4382011/07/01 معلم

محمود عثمان ریاض اطفال 2011/07/01 عفاف عبدالاله فاضل دمحم 1764471 كفـءكفـء4392011/07/01 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 عفاف عبدالموجود توفیق دمحم 2186375 كفـءكفـء4402011/07/16 معلم

الشھید ھشام عبدالفتاح علم الدین االعدادیة 2011/07/01 عفاف فتحى ابوالمجد اسماعیل 2169697 كفـءكفـء4412011/07/16 معلم

الشرقى سمھود للتعلیم االساسى ب 2011/03/03 عالء عبدالرحمن دمحم على 1755307 كفـءكفـء4422011/03/03 معلم
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المؤھل 
األعلي

2011/07/01 االمیریة االعدادیة المشتركة عالء عبدالمنعم عبدالرحیم دمحم 2170123 كفـءكفـء4432011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 عالء دمحم حسین خلف هللا 2183382 كفـءكفـء4442011/07/01 معلم

سمھود اإلعدادیة بنات 2011/07/01 عالء دمحم مدنى عابدین 1739208 كفـءكفـء4452011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة المشتركة 2011/02/22 عالء دمحمالمھدى حامد عبدالعال 1766176 كفـءكفـء4462011/02/22 معلم

فصول نجع النجار االعدادیة 2011/07/01 على بكرى بكرى یوسف 2172504 كفـءكفـء4472011/07/16 معلم

السلیمات االعدادیة 2011/03/03 على عبدالعلیم على دمحم 1552548 كفـءكفـء4482011/03/03 معلم

نجع تركى االبتدائیة 2011/07/01 عمر صبرى صادق دمحم 2188210 كفـءكفـء4492011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 عمر عبدالغفار حامد زیدان 2189069 كفـءكفـء4502011/07/16 معلم

وحدة صیاد بخانس االبتدائیةالجدیدة 2011/03/03 عمر دمحم عمر معالوى 1743716 كفـءكفـء4512011/03/03 معلم

الشرقى سمھود للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 عمران موسى محمود احمد 2190559 كفـءكفـء4522011/07/16 معلم

فصول نجع النجار االعدادیة 2011/07/01 عمرو احمد نورالدین السمان 2171135 كفـءكفـء4532011/07/16 معلم

نجع تركى االبتدائیة 2011/07/01 عمرو حسن عبداللطیف امبابى 2188204 كفـءكفـء4542011/07/16 معلم

الشھید حمدهللا االبتدائیة 2011/07/01 عنایات عمران احمد حمادى 1633078 كفـءكفـء4552011/07/16 معلم

عزبة البوصة ریاض اطفال 2011/02/22 عوبیده حسن دمحم حسن 1756045 كفـءكفـء4562011/02/22 معلم

الشیخ ھمام االبتدائیة 2011/07/01 غادة رجب دمحم عباس 2180106 كفـءكفـء4572011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 غاده عبده عبداللطیف حسانین 2186679 كفـءكفـء4582011/07/16 معلم

عزبة البوصة الثانویة المشتركة 2011/07/01 غالى شوقى عزمى مرقص 1739215 كفـءكفـء4592011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

زرابى الفارة ریاض اطفال 2011/02/22 فاتن حسین عبدالرحیم قاسم 1755576 كفـءكفـء4602011/02/22 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/07/01 فاتن دمحم احمد دمحم 2189334 كفـءكفـء4612011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 فاتن محمود شلبى عبدهللا 2181092 كفـءكفـء4622011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 فاطمھ  عبدهللا عبدالاله احمد 2066493 كفـءكفـء4632011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ سعد دمحم حسین 2201780 كفـءكفـء4642011/07/16 معلم

القارة االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ عبدالرحیم سید جبریل 2188212 كفـءكفـء4652011/07/16 معلم

وحدة ابو شوشة المجمعھ 2011/07/01 فاطمھ على سید على 2340828 كفـءكفـء4662011/07/16 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/07/01 فاطمھ فوزى احمد جاد 2274120 كفـءكفـء4672011/07/16 معلم

عزیة البوصة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 فاطمھ دمحم كساب دمحم 1715567 كفـءكفـء4682011/02/22 معلم

سمھود ریاض اطفال 2011/02/22 فایزه دمحم حسن دمحم 1755566 كفـءكفـء4692011/02/22 معلم

الكعیمات االعدادیة 2011/03/03 فایزه واصف بطرس واصف 1764003 كفـءكفـء4702011/03/03 معلم

2011/07/01 نجع قنبر االبتدائیة فتحى عطایت هللا دمحم عطیھ 1549639 كفـءكفـء4712011/07/16 معلم

2011/07/01 الشھید خلف حسن مبارك ب الجدیدة بالخوالد فتحیھ دمحم توفیق احمد 1551532 كفـءكفـء4722011/07/16 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/07/01 فضل الكریم عدلى فخرى یونس 1755169 كفـءكفـء4732011/07/01 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 فواز  عبدالعزیز فواز احمد 2055158 كفـءكفـء4742011/07/16 معلم

االمیریة االبتدائیة الجدیدة 2011/02/22 فوزیھ كرم عبدالاله محمود 1769460 كفـءكفـء4752011/02/22 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/03/03 فوزیھ دمحم حسن عبدالعال 2061339 كفـءكفـء4762011/03/03 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الرزقة االبتدائیة 2011/07/01 كرم احمد بھیج عبدالراضى 2189048 كفـءكفـء4772011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 كرم احمد دمحم جادالكریم 2204418 كفـءكفـء4782011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 كرم احمد محمود عبدالراضى 2389375 كفـءكفـء4792011/07/16 معلم

دمحم الطاھر االبتدائیة 2011/07/01 كرم بخیت جادالرب جوده 2175243 كفـءكفـء4802011/07/16 معلم

البحرى سمھود االبتدائیة 2011/07/01 كرم یوسف ابراھیم سالمان 1769549 كفـءكفـء4812011/07/16 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة 2011/02/22 كریمة سلیمان برعى سرحان 1756217 كفـءكفـء4822011/02/22 معلم

الشھید حمدهللا االبتدائیة 2011/07/01 كریمھ الضبع الدیب عزام 2194299 كفـءكفـء4832011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 كریمھ دمحم خیامى خلیل 2181957 كفـءكفـء4842011/07/16 معلم

فصول العوامر الغربیة االعدادیة 2011/02/22 كمال حسین سید حنفى 1716360 كفـءكفـء4852011/02/22 معلم

نجع غالب االبتدائیة الجدیدة بالقارة 2011/02/22 لبنى فوزى احمد مصطفى 1735495 كفـءكفـء4862011/02/22 معلم

الحریة التجریبیھ للغات ابتدائى 2011/07/01 لوندى بخیت لوندى مرجان 1767992 كفـءكفـء4872011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 لیلى احمد عباس احمد 1715376 كفـءكفـء4882011/07/16 معلم

ابوتشت الثانویة بنات 2011/07/01 لیلى عزت محمود حسن 1765982 كفـءكفـء4892011/07/16 معلم

الشیخ ھمام االبتدائیة 2011/07/01 لیلى دمحم عبدالاله عبدالنبى 2177402 كفـءكفـء4902011/07/16 معلم

2011/07/01 نجع قنبر االبتدائیة لیلى محمود احمد حسین 2188862 كفـءكفـء4912011/07/16 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/07/01 مارى كرم جوده میخائیل 2290079 كفـءكفـء4922011/07/16 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/07/01 مارى ناروز فؤاد زخارى 2290076 كفـءكفـء4932011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6617 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 مارى یعقوب جرس عبدالشھید 1766341 كفـءكفـء4942011/07/16 معلم

المحطة االبتدائیة بابو تشت 2011/07/01 ماریانا زرعى شوقى وھبھ 2188685 كفـءكفـء4952011/07/16 معلم

الحمران االبتدائیة 2011/07/01 مالك عبدالاله ھاشم ابوزید 1735419 كفـءكفـء4962011/07/01 معلم

الشھید نعیم على عبداللطیف االعدادیة 2008/10/27 محسن روفائیل لبیب خلیل 736670 كفـءكفـء4972011/03/03 معلم

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 محسن دمحم جادالكریم دمحم 2400598 كفـءكفـء4982011/07/01 معلم

العلیمات االبتدائیة 2011/07/01 دمحم ابراھیم اسماعیل احمد 2291756 كفـءكفـء4992011/07/16 معلم

الرواتب االبتدائیة 2011/07/01 دمحم ابوالھدى خلیفھ حسانین 2162572 كفـءكفـء5002011/07/16 معلم

نجع ابو حمودى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم احمد ابوالعدب اسماعیل 1798097 كفـءكفـء5012011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد حسن عثمان 2190402 كفـءكفـء5022011/07/16 معلم

الحسینات االبتدائیة 2011/07/01 دمحم احمد صابر صدیق 2401806 كفـءكفـء5032011/07/16 معلم

الرواتب االبتدائیة 2011/07/01 دمحم احمد عبدالشافى حسن 2393579 كفـءكفـء5042011/07/16 معلم

فصول نجع النجار االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد نورالدین دمحم 1769168 كفـءكفـء5052011/07/16 معلم

الخوالد االعدادیھ 2011/07/01 دمحم االنور دمحم احمد 2165262 كفـءكفـء5062011/07/16 معلم

وحدة صیاد بخانس االبتدائیة المجمعة 2011/03/03 دمحم الحسینى دمحم صابر احمد 1743755 كفـءكفـء5072011/03/03 معلم

نجع غالب االبتدائیة الجدیدة بالقارة 2011/03/03 دمحم انور امین زیدان 742274 كفـءكفـء5082011/03/03 معلم

وحدة صیاد بخانس االبتدائیةالجدیدة 2011/03/03 دمحم جابر السید مبروك 1743700 كفـءكفـء5092011/03/03 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم جادالكریم رمضان قاسم 2392141 كفـءكفـء5102011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6618 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشرقى سمھود للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 دمحم جمال قاعود دمحم 2190554 كفـءكفـء5112011/07/16 معلم

السلیمات االعدادیة 2011/07/01 دمحم حسام ابوالسعود احمد عمر 2183414 كفـءكفـء5122011/07/26 معلم

العوامر الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسین خلیفھ دمحم 2182373 كفـءكفـء5132011/07/16 معلم

النواھض االبتدایة 2011/03/03 دمحم حسین عبداللطیف مدنى 1767530 كفـءكفـء5142011/03/03 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/02/22 دمحم حمدون كامل عثمان 1558269 كفـءكفـء5152011/02/22 معلم

ام حامد االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 دمحم خالد دمحم الصغیر عبدالعال احمد 2049261 كفـءكفـء5162011/07/16 معلم

الشرقى سمھود للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 دمحم راجح عبدالرحیم احمد 2191149 كفـءكفـء5172011/07/16 معلم

فصول نجع النجار االعدادیة 2011/07/01 دمحم رشاد عبدالرحمن اسماعیل 2188930 كفـءكفـء5182011/07/16 معلم

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 دمحم رشدى حمید عبدالعال 2398612 كفـءكفـء5192011/07/16 معلم

الشھید نعیم على عبداللطیف االعدادیة 2010/12/07 دمحم رفعت ابوالحمد عبداللطیف 2183400 كفـءكفـء5202011/07/16 معلم

المحارزة االعدادیة 2011/07/01 دمحم سالمھ دمحم سباق 1769122 كفـءكفـء5212011/07/16 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/03/03 دمحم سلیم محمود سلیم 1770089 كفـءكفـء5222011/03/03 معلم

الشھید محمود دمحم عبدالظاھر المحرزى االبتدائیة 
بالمحارزة

2011/03/03 دمحم شحاتھ مسعود حسن 2154960 كفـءكفـء5232011/03/03 معلم

الشیخ حسین والنوایل االبتدائیة 2011/03/03 دمحم صالح حسن على 1768654 كفـءكفـء5242011/03/03 معلم

العمدة عبد الحكم االبتدائیة 2011/02/22 دمحم عبدالحافظ عبدالعظیم عبدالنعیم 1769178 كفـءكفـء5252011/02/22 معلم

السلیمات االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدالحمید دمحم احمد 2183421 كفـءكفـء5262011/07/16 معلم

نجع الربــھ االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالحمید دمحم عبدالسمیع 2261116 كفـءكفـء5272011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

الخوالد االعدادیھ 2011/07/01 دمحم عبدالرحمن محمود عبدالرحمن 2213887 كفـءكفـء5282011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 دمحم عبدالرحیم على عبدالرحمن 2197631 كفـءكفـء5292011/07/16 معلم

بنى برزة االعدادیة 2011/02/22 دمحم عبدالرحیم دمحم خالف 1752623 كفـءكفـء5302011/02/22 معلم

الشھید كمال عبدالرحیم عیسى الثانویة المشتركة 
بابوشوشة

2011/07/01 دمحم عبدالستار على اسماعیل 2191921 كفـءكفـء5312011/07/16 معلم

بنى برزة االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدالستار دمحم احمد 2370541 كفـءكفـء5322011/07/16 معلم

القارة االبتدائیة 2011/03/03 دمحم عبدالعلیم عبدالاله معوض 742260 كفـءكفـء5332011/03/03 معلم

الكعیمات االعدادیة 2008/09/06 دمحم عبدهللا احمد سعید 1738877 كفـءكفـء5342011/02/22 معلم

الكعیمات االعدادیة 2011/07/01 دمحم عبدهللا بكرى دمحم 2189728 كفـءكفـء5352011/07/16 معلم

العلیمات االبتدائیة 2011/03/03 دمحم عبدهللا قاسم حسین 1723878 كفـءكفـء5362011/03/03 معلم

وحدة صیاد بخانس االبتدائیةالجدیدة 2011/03/03 دمحم عبدالمنصف دمحم اسماعیل 1552719 كفـءكفـء5372011/03/03 معلم

نجع تركى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبدالھادى ابراھیم ویفى 2188191 كفـءكفـء5382011/07/16 معلم

2011/07/01 االمیریة االعدادیة المشتركة دمحم عبدالھادى عبداللطیف عبید 1763933 كفـءكفـء5392011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم فتحى احمد حسانین 2384301 كفـءكفـء5402011/07/16 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/07/01 دمحم فوزى محمود حسان 1763432 كفـءكفـء5412011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االعدادیة بكوم یعقوب 2011/07/01 دمحم محمود حسین احمد 2177385 كفـءكفـء5422011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االعدادیة بكوم یعقوب 2011/07/01 دمحم محمود عطیھ دمحم 2177364 كفـءكفـء5432011/07/16 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/07/01 دمحم محمود دمحم عثمان 2185511 كفـءكفـء5442011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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الكادر
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المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب االعدادیة بابوتشت 2011/03/03 دمحم مصطفى على دمحم 1763589 كفـءكفـء5452011/03/03 معلم

الشیخ ھمام االعدادیة 2011/07/01 دمحم مھدى عبادى عبدالعال 2182335 كفـءكفـء5462011/07/16 معلم

فصول سمھود الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم یوسف عبدهللا على 2182014 كفـءكفـء5472011/07/16 معلم

فصول الصیاد بخانس الجدیدة االعدادیة 2011/02/22 محمود  عبدالستار السید محمود 2061280 كفـءكفـء5482011/02/22 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بابوتشت 2011/02/22 محمود بھیج كمال الدین دمحم 1722544 كفـءكفـء5492011/02/22 معلم

الشھید ھشام عبدالفتاح علم الدین االعدادیة 2011/07/01 محمود توفیق احمد حسانین 2188774 كفـءكفـء5502011/07/16 معلم

ام حامد االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 محمود حسین احمد على 2284426 كفـءكفـء5512011/07/16 معلم

النواھض االبتدائیة الحدیثة 2011/03/03 محمود خلف هللا دمحم محمود 1756485 كفـءكفـء5522011/03/03 معلم

فصول زرابى القارة االعدادیة 2011/07/01 محمود خلف عبدالعاطى دمحم 2202754 كفـءكفـء5532011/07/16 معلم

فصول الصیاد بخانس الجدیدة االعدادیة 2011/07/01 محمود خلف دمحم حفنى 2339035 كفـءكفـء5542011/07/16 معلم

الشھید حمدهللا االبتدائیة 2011/07/01 محمود سعد احمد محمود 2188947 كفـءكفـء5552011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/03/03 محمود شحات دمحم عبداللطیف 1699519 كفـءكفـء5562011/03/03 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/07/01 محمود عبدالحمید محمود عثمان 2223663 كفـءكفـء5572011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/03 محمود عبدالفتاح محمود حسن 1693187 كفـءكفـء5582011/03/03 معلم

النجمة الشرقیة االبتدائیة 2011/02/22 محمود لطفى جادهللا رسالن 1549414 كفـءكفـء5592011/02/22 معلم

العمدة عبد الحكم االبتدائیة 2011/03/03 محمود دمحم احمد ابوالمجد 1769187 كفـءكفـء5602011/03/03 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 محمود دمحم احمد عبدهللا 1755491 كفـءكفـء5612011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

رشدى فكار االعدادیة 2011/02/22 محمود دمحم احمد دمحم 2089386 كفـءكفـء5622011/02/22 معلم

نجع تركى االبتدائیة 2011/02/22 محمود دمحم توفیق حمید 2069134 كفـءكفـء5632011/02/22 معلم

البراغیث االبتدائیة 2011/07/01 محمود دمحم نورالدین ابوالحسن 1767892 كفـءكفـء5642011/07/16 معلم

الرزقة االعدادیة 2011/07/01 محمود ملیجى دمحم دردیر 1742601 كفـءكفـء5652011/07/16 معلم

نور االسالم االبتدائیة بالعمرة 2011/07/01 محمود نور الدین احمد عالم 1767845 كفـءكفـء5662011/07/16 معلم

الشقیفى االعدادیة 2011/03/03 مدنى  حمدى مدنى الطیب 1765440 كفـءكفـء5672011/03/03 معلم

ابو تشت ریاض اطفال 2011/03/03 مدیحھ ابوالفضل احمد على 1770085 كفـءكفـء5682011/03/03 معلم

العمدة عبد الحكم االبتدائیة 2011/02/22 مرتضى عز الدین تركى حسن 1723866 كفـءكفـء5692011/02/22 معلم

المعیصرة االبتدائیة 2011/07/01 مرزوقھ رزق العبد سفین 2172300 كفـءكفـء5702011/07/16 معلم

الحبیالت الغربیة االبتدائیة 2009/07/01 مرفت احمد فواز حسن 2192713 كفـءكفـء5712011/07/16 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة 2011/07/01 مرفت عبدالرحیم دمحم عبدالاله 2261120 كفـءكفـء5722011/07/16 معلم

الحبیالت الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 مرفت عبدهللا عبدالحمید محمود 2194804 كفـءكفـء5732011/07/16 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/07/01 مرفت غریب جبل دمحم 2192545 كفـءكفـء5742011/07/16 معلم

الشرقى سمھود االبتدائیة 2011/02/22 مرفت محمود اسماعیل على 1769420 كفـءكفـء5752011/02/22 معلم

عزبة البوصة ریاض اطفال 2011/07/01 مرفت مصطفى حسین رشوان 2259283 كفـءكفـء5762011/07/16 معلم

نجع الزمر االعدادیة 2011/03/03 مروه عزت امین قناوى 1739563 كفـءكفـء5772011/03/03 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/07/01 مروه عزت دمحم احمد 2181287 كفـءكفـء5782011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

ابوتشت االعدادیة 2011/07/01 مروه مجدى احمد جاد 1739407 كفـءكفـء5792011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/02/22 مروه دمحمرشاد ابوالفضل عمر 1755120 كفـءكفـء5802011/02/22 معلم

القارة االبتدائیة 2011/07/01 مریانا فرنسیس انجلیزى بدروس 2252365 كفـءكفـء5812011/07/01 معلم

رشدى فكار االعدادیة 2011/02/22 مریم عوض تقاوى عوض 1541803 كفـءكفـء5822011/02/22 معلم

الشھید احمد دمحم عبدالنبى ب بالكعیمات 2011/07/01 مریم موسى على حسن 2177261 كفـءكفـء5832011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2010/05/12 مسعد مالك مترى تكال 1755112 كفـءكفـء5842011/07/16 معلم

العمدة عبد الحكم االبتدائیة 2011/07/01 مسعود عبداللطیف رشوان عبدالحلیم 2169737 كفـءكفـء5852011/07/16 معلم

سمھود االعدادیة بنین 2011/07/01 مشیل صبرى شكرى زكى 1558265 كفـءكفـء5862011/07/16 معلم

الشقیفى االعدادیة 2011/07/01 مصطفى حسین مصطفى حسین 2328042 كفـءكفـء5872011/07/16 معلم

نجع تركى االبتدائیة 2011/07/01 مصطفى عبدالستار عبدالرحیم عالم 2227756 كفـءكفـء5882011/07/16 معلم

الحریة التجریبیة االعدادیة 2011/07/01 مصطفى عبدالقوى عبدالمبدى خلیفھ 2222783 كفـءكفـء5892011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/03 مصطفى دمحم احمد عبدالمطلب 1769312 كفـءكفـء5902011/03/03 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مصطفى دمحم حافظ حسین 2394961 كفـءكفـء5912011/07/16 معلم

الشھید عبد الفتاح حسین االبتدائیة 2011/07/01 مصلح احمد عبدالشافى دمحم 2164837 كفـءكفـء5922011/07/16 معلم

النواھض االبتدایة 2011/07/01 مفیده محمود الصغیر السید 2188215 كفـءكفـء5932011/07/16 معلم

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 ممدوح عطیھ فرج عبدهللا 2398596 كفـءكفـء5942011/07/16 معلم

الشھید عبد الفتاح حسین االبتدائیة 2010/01/02 ممدوح محمود رضوان عبداللطیف 1723849 كفـءكفـء5952011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

عزبة البوصة االعدادیة 2011/07/01 منال ابوالقاسم دمحم قاسم 2181240 كفـءكفـء5962011/07/16 معلم

نجع تركى االبتدائیة 2011/07/01 منال خلف هللا عبدالباقى عبدالرحمن 2188627 كفـءكفـء5972011/07/16 معلم

السالمنھ االبتدائیة 2011/07/01 منال عبدالرحیم على محمود 1633085 كفـءكفـء5982011/07/01 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/03/03 منال عبداللطیف رضوان محمود 1716492 كفـءكفـء5992011/03/03 معلم

الشیخ صادق ابوعاید االعدادیة 2011/07/01 منتصر بركات عبدالمنعم دمحم 2167449 كفـءكفـء6002011/07/16 معلم

فصول الحبیالت الغربیة االعدادیة 2011/03/03 منتصر عبدالحلیم السید طھ 1551751 كفـءكفـء6012011/03/03 معلم

عزیة البوصة االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 منتصر عبدالحى سلطان احمد 2371509 كفـءكفـء6022011/07/16 معلم

السبكى االبتدائیة 2011/07/01 منصور جمعھ دمحم سباق 1768609 كفـءكفـء6032011/07/16 معلم

القبلى سمھود االبتدائیة 2011/07/01 منصور دمحم تغیان على 2196572 كفـءكفـء6042011/07/16 معلم

قناطر نجع حمادى االبتدائیة 2007/12/15 منى ابوالوفا على حسن 2189691 كفـءكفـء6052011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 منى احمد حسن عبدالكریم 2172594 كفـءكفـء6062011/07/16 معلم

2011/03/03 االمیریة االعدادیة المشتركة منى خلف عبدالعاطى دمحم 1765923 كفـءكفـء6072011/03/03 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 منى صالح الدین حسین عبید 2189077 كفـءكفـء6082011/07/16 معلم

نجع البھنساوى االبتدائیة تعلیم اساسى 2011/07/01 منى عبدالباسط احمد عابدین 2182320 كفـءكفـء6092011/07/16 معلم

الشھید احمد دمحم عبدالنبى ب بالكعیمات 2011/02/22 منى عبدالحمید احمد مصطفى 1550512 كفـءكفـء6102011/02/22 معلم

المعیصرة االعدادیة 2011/07/01 منى عبدالاله دمحم حسن 2169803 كفـءكفـء6112011/07/16 معلم

بخانس االبتدائیة 2011/07/01 منى عبدالمنعم ابوالحجاج عطا هللا 1743684 كفـءكفـء6122011/07/16 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة البوصة االبتدائیة 2011/03/03 منى فاروق دمحم توفیق 1761236 كفـءكفـء6132011/03/03 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 منى فوزى طاھر رضوان 1768563 كفـءكفـء6142011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/02/22 منى محمود حسن على 1769432 كفـءكفـء6152011/02/22 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 منى محمود عبدالعزیز عمر 1755547 كفـءكفـء6162011/02/22 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/02/22 منى مرتضى احمد عبداللطیف 1765099 كفـءكفـء6172011/02/22 معلم

الحریة التجریبیھ للغات ابتدائى 2011/07/01 مھا عبدالحكیم حافظ حسان 2181083 كفـءكفـء6182011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مھند عبدالبر عبدالمبدى دمحم 2389071 كفـءكفـء6192011/07/16 معلم

الشھید دمحم سالم االبتدائیة 2011/02/22 میرفت دمحم حسن دمحم 1762226 كفـءكفـء6202011/02/22 معلم

قصیر بخانس للتعلیم االساسى ریاض اطفال 2011/02/22 میرفت دمحم دمحمالصادق محمود 1761564 كفـءكفـء6212011/02/22 معلم

بنى برزة االعدادیة 2011/07/01 مینا سیفین جرس میخائیل 2197666 كفـءكفـء6222011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ناجح عبدالعاطى محفوظ على 2389404 كفـءكفـء6232011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 نادیھ عبد الفتاح وزیرى احمد 2135222 كفـءكفـء6242011/07/16 معلم

عزبة البوصة ریاض اطفال 2011/07/01 نادیھ دمحم عبدهللا توفیق 1756677 كفـءكفـء6252011/07/16 معلم

ام حامد االبتدائیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 ناصر دمحم احمد محمود 2253440 كفـءكفـء6262011/07/16 معلم

الحسینات االبتدائیة 2011/07/01 ناھد حلمى محمود حسین 1768630 كفـءكفـء6272011/07/16 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/02/22 ناھد عبدالصبور احمد عثمان 1770076 كفـءكفـء6282011/02/22 معلم

البراغیث االبتدائیة 2011/03/03 ناھد عزت عبدالسمیع عبدالودود 1550671 كفـءكفـء6292011/03/03 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ صادق ابوعاید االبتدائیة 2011/03/03 نبویھ عبدالاله احمد دمحم 1769102 كفـءكفـء6302011/03/03 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نبیلھ مجلع موسى اسطفان 2391181 كفـءكفـء6312011/07/16 معلم

النواھض االبتدایة 2011/03/03 نجاة عبدالرحمن عبدالرازق دمحم 740409 كفـءكفـء6322011/03/03 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجاة فیصل احمد عیسى 2190188 كفـءكفـء6332011/07/16 معلم

النجمة الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 نجاة دمحم عبدالظاھر السید 2172612 كفـءكفـء6342011/07/16 معلم

الشھید حمدهللا االبتدائیة 2011/07/01 نجاة محمود على ابراھیم 2204231 كفـءكفـء6352011/07/01 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نجالء حلمى عبدالرحمن حمادى 2375081 كفـءكفـء6362011/07/16 معلم

الرزقة االبتدائیة 2010/08/25 نجالء عبدالشكور ابوالوفا رسالن 1767109 كفـءكفـء6372011/02/22 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 نجالء عبدالفتاح دمحم عبداللطیف 2394919 كفـءكفـء6382011/07/16 معلم

فصول نجع الربة االعدادیة 2011/02/22 نجالء فتحى حسین ھالل 1699143 كفـءكفـء6392011/02/22 معلم

المحطة االبتدائیة بابو تشت 2011/03/03 نجالء فتحى خلیفھ حفنى 1715397 كفـءكفـء6402011/03/03 معلم

الرحبات االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 نجالء محمود دمحم عطیھ 1769220 كفـءكفـء6412011/02/22 معلم

نور االسالم االبتدائیة بالعمرة 2011/07/01 نجوى احمد محمود دمحم 2398698 كفـءكفـء6422011/07/16 معلم

سمھود االعدادیة بنین 2011/02/22 نجوى عبدالرحیم محمود عبدالكریم 1765054 كفـءكفـء6432011/02/22 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/02/22 نجوى فوزى عبدالحفیظ احمد 1541769 كفـءكفـء6442011/02/22 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/07/01 نجوى دمحم احمد رضوان 2190245 كفـءكفـء6452011/07/16 معلم

وحدة القارة االبتدائیة 2011/02/22 نسمھ حلمى صدیق فرغلى 1769198 كفـءكفـء6462011/02/22 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)ریاض اطفال (وحدة ابوشوشة المجمعھ 2011/03/03 نصره محمود حسن على 1756752 كفـءكفـء6472011/03/03 معلم

الشیخ صادق ابوعاید االبتدائیة 2011/07/01 نعم محمود عبدالمجید ابوبكر 2172023 كفـءكفـء6482011/07/16 معلم

بخانس االبتدائیة 2011/07/01 نعمة ابوالفضل احمد عثمان 2200912 كفـءكفـء6492011/07/16 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نعمھ حافظ یوسف دمحم 1755607 كفـءكفـء6502011/07/16 معلم

الشھید ھشام عبدالفتاح علم الدین االعدادیة 2011/07/01 نھا جمال احمد محمود 2188781 كفـءكفـء6512011/07/01 معلم

الحسینات االبتدائیة 2011/07/01 نھاد زین العابدین عبدالعال حسانین 2182372 كفـءكفـء6522011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 نھاد عبدالھادى امین دمحم 2181061 كفـءكفـء6532011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االبتدائیة 2007/01/18 نھلھ دمحم یوسف دمحم 2197103 كفـءكفـء6542011/07/01 معلم

نجع تركى االبتدائیة 2011/07/01 نھى احمد االمیر محمود دمحم 2173581 كفـءكفـء6552011/07/16 معلم

ابوشوشة البلد االبتدائیة 2011/03/03 نھى دمحم محمود دمحم 1767422 كفـءكفـء6562011/03/03 معلم

المعیصرة االعدادیة 2011/07/01 نوال ابوالحجاج عبدالفتاح عمر 2169787 كفـءكفـء6572011/07/16 معلم

الشھید نعیم على عبداللطیف االعدادیة 2011/07/01 نورا عدلى فراج حسین 2234142 كفـءكفـء6582011/07/16 معلم

الشرقى سمھود للتعلیم االساسى ب 2011/02/22 نورا على السید على 1716345 كفـءكفـء6592011/07/22 معلم

السبكى االبتدائیة 2011/07/01 نورا دمحم فھیم امین 2249700 كفـءكفـء6602011/07/16 معلم

الرواتب االعدادیة المشتركة 2011/07/01 نورالدین احمد عبداللطیف دمحم 2164873 كفـءكفـء6612011/07/16 معلم

الحسینات االبتدائیة 2011/07/01 نوره ابوزید قاسم احمد 2394936 كفـءكفـء6622011/07/16 معلم

الخوالد الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 نوره حسین الكامش على 1551654 كفـءكفـء6632011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

)ریاض اطفال (وحدة ابوشوشة المجمعھ 2011/03/03 نوره عبدالحارس مدنى مھران 1756734 كفـءكفـء6642011/03/03 معلم

أبوتشت الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 نوسھ قصدى زرزور شنودة 2284437 كفـءكفـء6652011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 نیفین مرزوق عجایبى توما 2194352 كفـءكفـء6662011/07/01 معلم

البحرى سمھود االبتدائیة 2011/07/01 ھاجر عبدالفتاح دمحم قناوى 2395027 كفـءكفـء6672011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االعدادیة 2011/07/01 ھالھ ابوالمواھب احمد على 2298902 كفـءكفـء6682011/07/16 معلم

نجع تركى االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ احمد عبداللطیف احمد 2188638 كفـءكفـء6692011/07/16 معلم

تیجة االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ متولى ابراھیم احمد 2189771 كفـءكفـء6702011/07/01 معلم

الحبیالت الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ دمحم مصطفى دمحم 2171325 كفـءكفـء6712011/07/16 معلم

نور االسالم االبتدائیة بالعمرة 2011/07/01 ھالھ معتمد عبدالعلیم دمحمین 2393459 كفـءكفـء6722011/07/01 معلم

الشیخ صادق ابوعاید االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ نصرالدین دمحم سقاو 1769365 كفـءكفـء6732011/07/16 معلم

بنى برزة االعدادیة 2011/07/01 ھانى احمد عبدالصبور احمد 1763807 كفـءكفـء6742011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ھانى عبد الحكم دمحم سلیمان 1753983 كفـءكفـء6752011/07/01 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/02/22 ھانى میالد طانیوس خرس 1699628 كفـءكفـء6762011/02/22 معلم

القارة االبتدائیة 2011/07/01 ھبة هللا عبدالفتاح دمحم احمد 2181107 كفـءكفـء6772011/07/01 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة 2005/11/11 ھبھ احمد الرفاعى ابوالمجد 1756253 كفـءكفـء6782011/02/22 معلم

فصول اللغات التجریبیة ریاض اطفال 2011/02/22 ھبھ احمد دمحم كمال الدین 1755984 كفـءكفـء6792011/02/22 معلم

سمھود االعدادیة بنین 2011/07/01 ھبھ بركات قاسم عبداللطیف 2174393 كفـءكفـء6802011/07/16 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابوتشتقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البراغیث االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ جمال عبدالناصر عبدالرحیم حسانین 1704170 كفـءكفـء6812011/07/16 معلم

الطوط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھبھ جمال دمحم خلف هللا 2172042 كفـءكفـء6822011/07/16 معلم

العوامر الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ دمحم ابوالمجد دمحم 2182368 كفـءكفـء6832011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة بابوتشت 2011/03/03 ھبھ دمحم على دمحم 1719397 كفـءكفـء6842011/03/03 معلم

قناطر نجع حمادى االبتدائیة 2011/02/22 ھبھ محمود عبدالمحسن عبدالرحمن 1756604 كفـءكفـء6852011/02/22 معلم

عزبة البوصة ریاض اطفال 2011/02/22 ھدى حسین عبدالرحیم قاسم 1756018 كفـءكفـء6862011/02/22 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھدى على عبدالراضى احمد 2197123 كفـءكفـء6872011/07/16 معلم

القارة االبتدائیة 2011/07/01 ھشام یوسف امین قناوى 1690618 كفـءكفـء6882011/07/16 معلم

ابوتشت االعدادیة 2011/07/01 ھمت مصطفى دمحم عبدالنعیم 1731945 كفـءكفـء6892011/07/16 معلم

2011/07/01 االمیریة االعدادیة المشتركة ھناء احمد دمحم احمد 2181998 كفـءكفـء6902011/07/16 معلم

الزرایب االبتدائیة المشتركة 2011/03/03 ھناء احمد مصطفى مھران 1770073 كفـءكفـء6912011/03/03 معلم

الشیخ صدقى عبدالمجید ب 2011/02/22 ھناء الحامدى عبدهللا منصور 1767650 كفـءكفـء6922011/02/22 معلم

العلیمات االعدادیة 2011/03/03 ھناء جالل دمحم احمد 1756683 كفـءكفـء6932011/03/03 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 ھناء عابدین عثمان احمد 2181138 كفـءكفـء6942011/07/16 معلم

عزبة البوصة االعدادیة 2011/02/22 ھناء عبدالرحیم محمود عبدالكریم 1732021 كفـءكفـء6952011/02/22 معلم

الرزقة االعدادیة 2011/03/03 ھناء عبدالموجود احمد عبدهللا 1764935 كفـءكفـء6962011/03/03 معلم

حسین خفاجى االعدادیة بالقارة 2011/07/01 ھناء دمحم على حسن 2330480 كفـءكفـء6972011/07/01 معلم
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الرحبات االبتدائیة المشتركة 2011/02/22 ھناء یوسف دمحم دمحم االمین 1767304 كفـءكفـء6982011/02/22 معلم

المعیصرة االعدادیة 2011/07/01 ھند ابوالمجد احمد یوسف 2169820 كفـءكفـء6992011/07/16 معلم

زرابى الفارة ریاض اطفال 2011/02/22 ھند جمال شحاتھ حسانین 2172371 كفـءكفـء7002011/02/22 معلم

النواھض االعدادیة 2011/07/01 ھند غالب راتب دانیال 2182876 كفـءكفـء7012011/07/16 معلم

نجع سباق االبتدائیة 2011/02/22 ھویدا خلف اللة جاد اسماعیل 742387 كفـءكفـء7022011/02/22 معلم

االمیریة االبتدائیة الجدیدة 2011/03/03 ھویده عبدالناصر عبدالشافى عبداللطیف 1769445 كفـءكفـء7032011/03/03 معلم

العوامر الغربیة االبتدائیة 2011/07/01 ھویده غریب احمد سالم 1768078 كفـءكفـء7042011/07/16 معلم

الشھید دمحم على االبتدائیة  بكوم یعقوب 2011/07/01 ھیام عبدالاله دمحم الصایم 1769587 كفـءكفـء7052011/07/16 معلم

النواھض االعدادیة 2011/02/22 ھیبت دمحم آدم دمحم 1761099 كفـءكفـء7062011/02/22 معلم

وحدة ابو شوشة المجمعھ 2011/07/01 ھیبھ احمد شربینى دمحم 2340821 كفـءكفـء7072011/07/16 معلم

عزبة البوصة االبتدائیة 2011/07/01 ھیبھ عبدالسالم احمد على 2180333 كفـءكفـء7082011/07/16 معلم

الشرقى سمھود للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 ھیثم خلف هللا حسین حسانین 2190565 كفـءكفـء7092011/07/16 معلم

دیر النواھض االبتدائیة 2011/07/01 وائل سلیم محمود سلیم 2185484 كفـءكفـء7102011/07/16 معلم

فصول الكرنك الثانویة 2011/03/03 وائل عبدالعلیم بھجات دمحم 1755180 كفـءكفـء7112011/03/03 معلم

الخوالد االعدادیھ 2011/07/01 ورده دمحم موسى دمحم 2373686 كفـءكفـء7122011/07/16 معلم

الحبیالت الشرقیة االبتدائیة 2011/07/01 وزیرى مصطفى احمد وزیرى 2172353 كفـءكفـء7132011/07/16 معلم

الكعیمات االعدادیة 2011/07/01 وفاء ابوالحسن عمر رسالن 1738927 كفـءكفـء7142011/07/01 معلم
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الشھید ھشام عبدالفتاح علم الدین االعدادیة 2011/07/01 وفاء دمحم ابوالمجد عبدهللا 2171158 كفـءكفـء7152011/07/16 معلم

2011/02/22 الشیخ صادق ابوعاید ریاض اطفال وفاء دمحم حسین محمود 1767189 كفـءكفـء7162011/02/22 معلم

سمھود االعدادیة بنین 2011/07/01 وفاء دمحمیاسر شرقاوى ابراھیم 2189364 كفـءكفـء7172011/07/16 معلم

فصول العوامر الغربیة االعدادیة 2011/07/01 والء عبدالشافى على احمد 2188914 كفـءكفـء7182011/07/16 معلم

الطوط ریاض اطفال 2011/02/22 والء فوزى ابوالوفا احمد 2182338 كفـءكفـء7192011/02/22 معلم

المحطة االبتدائیة بابو تشت 2011/07/01 والء ماھر دمحم دمحم 2191198 كفـءكفـء7202011/07/16 معلم

الرملى االبتدائیة 2011/02/22 والء دمحم ابوالمجد عبدهللا 1690569 كفـءكفـء7212011/02/22 معلم

الشھید عبد الفتاح حسین االبتدائیة 2011/07/01 ولید السید جاب هللا الیمنى 2164856 كفـءكفـء7222011/07/16 معلم

ام حامد االعدادیة  تعلیم اساسى 2011/07/01 ولید حمام احمد فواز 2180268 كفـءكفـء7232011/07/16 معلم

الشھید دمحم اسماعیل قناوى ب 2011/07/01 ولید عبدالنظیر فكار دمحم 2183374 كفـءكفـء7242011/07/16 معلم

السبكى االبتدائیة 2011/07/01 ولید دمحم زكیر امام 1768586 كفـءكفـء7252011/07/16 معلم

فصول السلیمات الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/03 ولید دمحم عبدالاله دمحم 2124684 كفـءكفـء7262011/03/03 معلم

سمھود االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 یاسر عبدالفتاح كساب عبدالرحیم 2253442 كفـءكفـء7272011/07/16 معلم

الرواتب االعدادیة المشتركة 2010/12/24 یاسر دمحم احمد محمود 2164788 كفـءكفـء7282011/07/16 معلم

النجمة الشرقیة االبتدائیة 2011/02/22 یاسمین احمد دمحم عثمان 2091326 كفـءكفـء7292011/02/22 معلم

ابوشوشة البلد االبتدائیة 2011/07/01 یاسمین بخیت سعد الدین عبدالمعین 2402498 كفـءكفـء7302011/07/16 معلم

الشھید عارف االعدادیة 2011/07/01 یاسمین خلیفھ عبداللطیف حسانین 2186559 كفـءكفـء7312011/07/16 معلم
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بنى برزة االعدادیة 2011/07/01 یحیى احمد دمحم عبدالمطلب 2197679 كفـءكفـء7322011/07/16 معلم

الرزقة االبتدائیة 2011/07/01 یسرا محمود على ابراھیم 2396895 كفـءكفـء7332011/07/16 معلم

فصول العوامر الغربیة االعدادیة 2011/02/22 یوسف سلیمان یوسف دمحم بدوى 1765758 كفـءكفـء7342011/02/22 معلم

محمود عثمان االبتدائیة 2011/02/22 یوسف شعبان یوسف قناوى 1693733 كفـءكفـء7352011/02/22 معلم
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النصر بدراو االبتدائیة 1995/04/22 عبد الصبور ابراھیم حسن خلیل 700350 كفـءكفـء12009/02/17 أمین مكتبة أول

نقادة الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 اسامھ عطاهللا اسماعیل دمحم 2079623 كفـءكفـء22011/07/16 أمین مكتبة

دویح االبتدائیة 2011/07/01 حسان بغدادى على دمحم 2212755 كفـءكفـء32011/07/16 أمین مكتبة

الھدایات االبتدائیة 2011/07/01 خالد حامد دمحم سید 2212715 كفـءكفـء42011/07/16 أمین مكتبة

الزوایدة للتعلیم اآلساسى ابتدائى 2011/07/01 رجب دمحم حامد سلیمان 2212674 كفـءكفـء52011/07/16 أمین مكتبة

طوخ االبتدائیة 2011/07/01 رجب دمحم عصران محمود 2212766 كفـءكفـء62011/07/16 أمین مكتبة

س. عزبة عبد المولى االعدادیة ت  2011/07/01 عبد النافع دمحم حزین دمحم 2374263 كفـءكفـء72011/07/16 أمین مكتبة

ترعة الھدایات االبتدائیة 2011/03/01 عالء الدین دمحم على عبد الحمید 2226889 كفـءكفـء82011/02/21 أمین مكتبة

نقادة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم حمدى احمد عشرى 2055698 كفـءكفـء92011/07/16 أمین مكتبة

قرقطان االبتدائیة 2011/07/01 دمحم محمود سلطى محمود 2212772 كفـءكفـء102011/07/16 أمین مكتبة

حاجر دنفیق االعدادیة ت س 2011/07/01 دمحم محمود عبید دمحم 2212725 كفـءكفـء112011/07/16 أمین مكتبة

نجع السبیل االبتدائیة بطوخ 2011/07/01 دمحم نور الدین حمدان نور الدین 2212703 كفـءكفـء122011/07/16 أمین مكتبة

طوخ الثانویة المشتركة 2011/07/01 بسمھ عبد العال نادى دمحم  2209680 كفـءكفـء132011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

نقاده الثانویھ الزراعیھ 2011/07/01 احمد عبد الاله دمحم احمد 2215344 كفـءكفـء142011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

دنفیق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رندا عبد الاله محمود مرسى 2209678 كفـءكفـء152011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

صوص الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم یوسف محمود خلیل 2209681 كفـءكفـء162011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 ھبھ عبد الحمید  عدلى ضاحى 2209687 كفـءكفـء172011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم
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نجع الخطارة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء دمحم احمد االمین 2208003 كفـءكفـء182011/07/16 أخصائى تكنولوجیا

الحرزات االبتدائیة 2011/07/01 الزھراء رفاعى عزب نصر الدین 2209646 كفـءكفـء192011/07/16 أخصائى نفسى

الخطارة االعدادیة بنات 2011/07/01 امیرة دمحم عبد هللا عمران 2177119 كفـءكفـء202011/07/16 أخصائى نفسى

نقادة القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 امیره فایز فھمى حنا 2209672 كفـءكفـء212011/07/16 أخصائى نفسى

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 ایرین حلمى نان فیلبس 2209674 كفـءكفـء222011/07/16 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالخطارة 2011/07/01 دعاء عبد هللا دمحم احمد 2209657 كفـءكفـء232011/07/16 أخصائى نفسى

كوم الضبع االعدادیة المشتركة 2011/07/01 رشا سمرى نجیب عبد الجلیل 2209652 كفـءكفـء242011/07/16 أخصائى نفسى

نجع الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 زینب عاید بسطاوى دمحم 2209643 كفـءكفـء252011/07/16 أخصائى نفسى

نقادة البحریة ت س االبتدائیة 2011/07/01 سلوى دمحم حكیم احمد 2209677 كفـءكفـء262011/07/16 أخصائى نفسى

نقادة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 شمعھ فكتور شنوده محفوظ 2209651 كفـءكفـء272011/07/16 أخصائى نفسى

نصر اكتوبراالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء عبد الكریم دمحم احمد 2209667 كفـءكفـء282011/07/16 أخصائى نفسى

نقادة الثانویة بنین 2011/07/01 صالح دمحم حسین دمحم 2209658 كفـءكفـء292011/07/16 أخصائى نفسى

صوص الثانویة المشتركة 2011/07/01 عبد النبى ابو طالب على ابراھیم 2209647 كفـءكفـء302011/07/16 أخصائى نفسى

كوم بالل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 كریمھ شفیق دمحم ابراھیم 2209670 كفـءكفـء312011/07/16 أخصائى نفسى

الراھبات االعدادیة بنات 2011/07/01 لیلیان صلیب ابسخیرون عبد المسیح 2209648 كفـءكفـء322011/07/16 أخصائى نفسى

طوخ الثانویة المشتركة 2005/12/23 منى عبید الطاھر اسماعیل 2209660 كفـءكفـء332011/07/16 أخصائى نفسى

اسمنت االبتدائیة 2011/07/01 منى دمحم سعدى دمحم 2209645 كفـءكفـء342011/07/16 أخصائى نفسى
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النور الدمحمى االبتدائیة 2011/07/01 ھناء جاد حامد عبادى 2209650 كفـءكفـء352011/07/16 أخصائى نفسى

الزوایدة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 ھناء حمید حامد  منصور 2169621 كفـءكفـء362011/07/16 أخصائى نفسى

نقادة البحریة االعدادیة ت س 2011/07/01 احمد مصطفى على دمحم 2266823 كفـءكفـء372011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشیخ على االبتدائیة 2011/07/01 امال دمحم سعید احمد 2254423 كفـءكفـء382011/07/16 أخصائى اجتماعى

نقادة االعدادیة المھنیة 2011/07/01 امانى عبد الناصر عبد الخالق دمحم 2097161 كفـءكفـء392011/07/07 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال حاجر دنفیق 2011/07/01 حكیمة عطیة رضوان عطیة 2237704 كفـءكفـء402011/07/16 أخصائى اجتماعى

الزوایدة ت س ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء زین العابدین احمد محمود 2266496 كفـءكفـء412011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال النور الدمحمى 2011/07/01 دالل جابر عبد الاله اسماعیل 2266440 كفـءكفـء422011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال نقادة الرسمیة لغات 2011/07/01 سحر احمد نظیر احمد 2266489 كفـءكفـء432011/07/16 أخصائى اجتماعى

االقباط االعدادیة بنین 2011/07/01 سعود حمدان عیسى ابراھیم 2266497 كفـءكفـء442011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید صالح دمحم رسالن بنقادة ریاض 2011/07/01 سھى محمود بكرى دمحم 2266441 كفـءكفـء452011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال نقادة البحریة 2011/07/01 شیرین فوزى صموئیل شاروبیم 2266479 كفـءكفـء462011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع السبیل ریاض اطفال 2011/07/01 عفاف سمیر طوبیا روفائیل 2266480 كفـءكفـء472011/07/16 أخصائى اجتماعى

اوالد ضیاء االعدادیة 2011/07/01 عمرو مصطفى حامد ابراھیم 2266487 كفـءكفـء482011/07/16 أخصائى اجتماعى

النصر ریاض اطفال بدراو 2011/07/01 فاطمھ محمود حسین على 2266485 كفـءكفـء492011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشیخ على ریاض اطفال 2011/07/01 ماجده قدیس لمعى زكى 2254422 كفـءكفـء502011/07/16 أخصائى اجتماعى

صعایدة الخطارة ریاض اطفال 2011/07/01 منى ابو النجا احمد مقبول 2254424 كفـءكفـء512011/07/16 أخصائى اجتماعى
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الشھید صالح دمحم رسالن بنقادة 2011/07/01 میرى ولیم صلیب عطاهللا 2266439 كفـءكفـء522011/07/16 أخصائى اجتماعى

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 ناھد دمحمین صادق امین 2264658 كفـءكفـء532011/07/16 أخصائى اجتماعى

طوخ االیتدائیة ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ مرسال ایوب امین 2266493 كفـءكفـء542011/07/16 أخصائى اجتماعى

نصر اكتوبر ریاض اطفال 2011/07/01 ھدى على راشد امام 2266492 كفـءكفـء552011/07/16 أخصائى اجتماعى

فصول بشالو اإلعدادیة 1999/01/31 خالد دمحم حسین ابراھیم 727225 كفـءكفـء562012/09/16 دكتوراهمعلم أول أ

دویح االعدادیة 1995/09/01 دمحم عبد هللا احمد دمحم 726784 كفـءكفـء572012/07/25 ماجیستیرمعلم أول أ

طوخ الثانویة المشتركة 1995/08/01 دمحم فكرى حمید عبدالحمید 726621 كفـءكفـء582012/02/26 ماجیستیرمعلم أول أ

كوم بالل االعدادیة المشتركة 1999/01/31 عبد الباسط عبد السالم محمود طایع 728474 كفـءكفـء592010/01/23 معلم أول

قرقطان االعدادیة ت س 2002/05/01 مسعود صبرى نوبى نصر 741690 كفـءكفـء602012/02/26 دكتوراهمعلم أول

الزوایدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ابتسام ربیع محمود ابراھیم 2208025 كفـءكفـء612011/07/16 معلم

الشیخ عبد القوى ع بصوص 2011/07/01 ابتسام دمحم عبد الباقى دمحم 2285501 كفـءكفـء622011/07/16 معلم

االقباط االعدادیة بنین 2011/03/01 ابراھیم فوكیھ وھیب القمص عطیة 1640527 كفـءكفـء632011/02/21 معلم

طوخ االعدادیة بنین 2011/07/01 احالم رشاد حسن ابو الحسن 2267871 كفـءكفـء642011/07/16 معلم

نقادة الثانویة بنین 2011/03/01 احمد ابو القاسم دمحم عثمان 742422 كفـءكفـء652011/02/21 معلم

صعایدة الخطارة المشتركة االبتدائیة 2011/03/01 احمد ابو بكر احمد دمحم 1591471 كفـءكفـء662011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 احمد اسعد دمحم داود 2266124 كفـءكفـء672011/07/16 معلم

نجع الخطارة االبتدائیة 2011/07/01 احمد بدران الزمقان عبد هللا 2208942 فوق المتوسطكفـء682011/07/16 معلم
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نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 احمد حسن فھمى دمحم 2215323 كفـءكفـء692011/07/16 معلم

البحرى  قموال االعدادیة 2011/02/21 احمد حمید محمود عبد الجلیل 1751591 كفـءكفـء702011/02/21 معلم

نجع الجدیدة االعدادیة 2011/07/01 احمد خطاب احمد خطاب 2208936 كفـءكفـء712011/07/16 معلم

دویح االبتدائیة 2011/07/01 احمد خلف هللا ادفاوى احمد 2371350 كفـءكفـء722011/07/16 معلم

الزوایدة للتعلیم اآلساسى ابتدائى 2011/07/01 احمد رضوان جابر عطیھ 2208934 كفـءكفـء732011/07/16 معلم

نقادة الثانویة بنین 2011/03/01 احمد سعد زكى عبد الاله 1573437 كفـءكفـء742011/02/21 معلم

االوسط قموال االعدادیة 2011/03/01 احمد عابدین مھران حسن 1718876 كفـءكفـء752011/02/21 معلم

الزوایدة ع المشتركة 2011/07/01 احمد عبد الجواد شحات عبد هللا 2215326 كفـءكفـء762011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بحاجر دنفیق 2011/07/01 احمد عبد الوارث العبد دمحم 2207864 كفـءكفـء772011/07/16 معلم

القریة االعدادیة 2011/03/01 احمد على قلیل یسن 2023418 كفـءكفـء782011/02/21 معلم

القرینات االبتدائیة 2011/07/01 احمد فرغلى حسان على 2215176 كفـءكفـء792011/07/16 معلم

الخطارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم ابراھیم احمد 1716610 كفـءكفـء802011/07/16 معلم

البحرى  قموال االعدادیة 2011/07/01 احمد دمحم الطواب سعید دمحمین 1736310 كفـءكفـء812011/07/16 معلم

الشیخ عبد القوى ع بصوص 2011/07/01 احمد دمحم مساح خدیوى 2208940 كفـءكفـء822011/07/16 معلم

حاجر طوخ االبتدائیة 2011/07/01 احمد محمود عبد الاله  حسین 2192521 كفـءكفـء832011/07/16 معلم

ریاض اطفال الحرزات 2011/07/01 ارزاق دمحم الصغیر احمد حجاجى 2208766 كفـءكفـء842011/07/16 معلم

البحرى قموال الثانویة المشتركة 2011/03/01 ارین جابر جبرائیل دریاس 2026365 كفـءكفـء852011/02/21 معلم
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نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 اسراء حسین على الدین 2266141 كفـءكفـء862011/07/16 معلم

نجع القریة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء ابراھیم على سعید 1576597 كفـءكفـء872011/07/16 معلم

اوالد ضیاء االبتدائیة 2011/07/01 اسماء الدسوقى دمحم عبد الباقى 2237035 كفـءكفـء882011/07/16 معلم

الحرزات االبتدائیة 2011/07/01 اسماء جھالن امام اسماعیل 2237020 كفـءكفـء892011/07/16 معلم

القرینات االبتدائیة 2011/07/01 اسماء سید احمد دمحم 2066717 كفـءكفـء902011/07/16 معلم

الھدایات ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء عبد الحى حمید حامد 2208823 كفـءكفـء912011/07/16 معلم

نجع السبیل ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء عبد الراضى خضرى احمد 2208746 كفـءكفـء922011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوى االبتدائیة بكوم الضبع 2011/07/01 اسماء عبده لبیب عبد الجلیل 2215341 كفـءكفـء932011/07/16 معلم

نقادة البحریة االعدادیة ت س 2011/07/01 اسماء عزمى منقارى ابراھیم 2217586 كفـءكفـء942011/07/01 معلم

الزوایدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء فتحى حسین دمحم 2315568 كفـءكفـء952011/07/16 معلم

دنفیق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 اسماء دمحم اسماعیل احمد 2215339 كفـءكفـء962011/07/16 معلم

دویح االبتدائیة 2011/03/01 اسماء مرسى یوسف عبد الحلیم 1592558 كفـءكفـء972011/02/21 معلم

كوم بالل االبتدائیة 2011/03/01 اسماعیل عامر ابراھیم حمد هللا 1730065 كفـءكفـء982011/02/21 معلم

ریاض اطفال ابو بكر الصدیق 2011/07/01 اكرام احمد دمحم عبد الاله 2208750 كفـءكفـء992011/07/16 معلم

نقادة الرسمیة لغات ب بالشیخ حسین 2011/03/01 اكرام دمحم احمد حماد 742332 كفـءكفـء1002011/02/21 معلم

البحرى قموال الثانویة المشتركة 2011/02/21 الحسن دمحم عمران حسین 1571754 كفـءكفـء1012011/02/21 معلم

نجع السبیل ریاض اطفال 2011/03/01 الزھراء دمحم بكرى السایح 1760077 كفـءكفـء1022011/02/21 معلم
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزوایدة للتعلیم اآلساسى ابتدائى 2011/03/01 الزھراء مراد عبدالراضى عرابى 2061962 كفـءكفـء1032011/02/21 معلم

صوص االبتدائیة 2011/07/01 السید عادلى دمحم سلیم 2266841 كفـءكفـء1042011/07/16 معلم

نقادة الثانویة بنین 2011/07/01 الطیب ابو القاسم دمحم عثمان 1569655 كفـءكفـء1052011/07/16 معلم

نجع السبیل االبتدائیة بطوخ 2011/07/01 الطیب بعرور جعلوص اسماعیل 2266827 كفـءكفـء1062011/07/16 معلم

الشیخ عبد القوى ع بصوص 2011/07/01 الطیب سید عبادى على 2266837 كفـءكفـء1072011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوى االبتدائیة بكوم الضبع 2011/07/01 الطیب عبد الفتاح عبد الراضى دمحم 2266829 كفـءكفـء1082011/07/16 معلم

عزبة جبر االبتدائیة 2011/03/01 الطیب عبد المحسوب محمود احمد 742630 كفـءكفـء1092011/02/21 معلم

نجع السبیل االبتدائیة بطوخ 2011/03/01 المزمل شاكر حمید احمد 1573961 كفـءكفـء1102011/02/21 معلم

قرقطان االبتدائیة 2011/03/01 الھام عبدالمنطلب فؤاد عبدالمنطلب 742503 كفـءكفـء1112011/02/21 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب بالخطارة 2011/07/01 الھام محمود دمحم دمحم 2208804 كفـءكفـء1122011/07/16 معلم

الشیخ على االبتدائیة 2011/03/01 امال احمد ظھران احمد 1591506 كفـءكفـء1132011/02/21 معلم

الزوایدة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 امال حداد زخارى محارب 2266847 كفـءكفـء1142011/07/16 معلم

الشھید صالح دمحم رسالن بنقادة ریاض 2011/07/01 امال سعید كمال الدین سعید 1569683 كفـءكفـء1152011/07/16 معلم

نصر اكتوبر ریاض اطفال 2011/07/01 امال عبد الرحمن عبد الاله عبد اللطیف 2208849 كفـءكفـء1162011/07/16 معلم

نجع الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 امال كامل امام اسماعیل 1573396 كفـءكفـء1172011/02/21 معلم

حاجر دنفیق االعدادیة 2011/03/01 امال كمال دمحم سید 1718939 كفـءكفـء1182011/02/21 معلم

س. الشیخ عبد المقصود االعدادیة ت  2011/07/01 امال دمحم غریب احمد 1751539 كفـءكفـء1192011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نقادةقنا ::
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المؤھل 
األعلي

فصول بشالو اإلعدادیة 2011/07/01 امانى سید حفنى حسین 1573772 كفـءكفـء1202011/07/16 معلم

قرقطان االبتدائیة 2011/03/01 أمانى عبد الفتاح دمحم اسماعیل 742442 كفـءكفـء1212011/02/21 معلم

الزوایدة ع المشتركة 2011/07/01 امانى عصمت احمد موسى 2209690 كفـءكفـء1222011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بحاجر دنفیق 2011/03/01 امانى فایز فھمى حنا 1593276 كفـءكفـء1232011/02/21 معلم

س. نقادة االعدادیة بالشیخ حسین ت  2011/07/01 امانى معراج احمد خلیل 2208010 كفـءكفـء1242011/07/16 معلم

قرقطان االبتدائیة 2011/03/01 امل عبدة دمحم بشیر 1592473 كفـءكفـء1252011/02/21 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/03/01 امل نصر دمحم عبد المجید 1573182 كفـءكفـء1262011/02/21 معلم

عزبة جبر ریاض اطفال 2011/07/01 امل نوح احمد حسن 1759183 كفـءكفـء1272011/07/16 معلم

االوسط قموال االعدادیة 2011/03/01 امنة احمد یوسف حسن 1759145 كفـءكفـء1282011/02/21 معلم

نقادة البحریة االعدادیة ت س 2011/03/01 امنة دمحم احمد على 1576352 كفـءكفـء1292011/02/21 معلم

الشھید صالح دمحم رسالن بنقادة 2011/07/01 امیر فایز فھمى حنا 2207886 كفـءكفـء1302011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالخطارة 2011/03/01 امیرة عبد العاطى دمحم احمد 1573882 كفـءكفـء1312011/02/21 معلم

الشھید عبد المنعم دمحم احمد بالخطارة 2011/07/01 امیره دمحم على شحات 2215335 كفـءكفـء1322011/07/16 معلم

صعایدة الخطارة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 امیره ھاشم احمد ابراھیم 2215340 كفـءكفـء1332011/07/16 معلم

نقادة الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 امیمة جمال راوى على 1593355 كفـءكفـء1342011/02/21 معلم

النور الدمحمى االبتدائیة 2011/03/01 انتصار عبد العزیز دمحم مصطفى 1593223 كفـءكفـء1352011/02/21 معلم

النصر بدراو االبتدائیة 2011/07/01 انتصار على دمحم الصراف 738183 كفـءكفـء1362011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

الشھید صالح دمحم رسالن بنقادة 2011/03/01 ایرین باخوم عبد المسیح بقطر 1770811 كفـءكفـء1372011/02/21 معلم

نقادة االعدادیة المھنیة 2011/03/01 ایفت كیرلس ینى اسكندر 1573248 كفـءكفـء1382011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 ایفیت عاطف عبدالمسیح زكى 2222258 كفـءكفـء1392011/07/01 معلم

نصر اكتوبر ریاض اطفال 2011/07/01 ایمان  االمین محمود احمد 2208796 كفـءكفـء1402011/07/16 معلم

نقادة الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 ایمان ابراھیم لمعى ابراھیم 2209694 كفـءكفـء1412011/07/16 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/07/01 ایمان احمد عبد الباقى دردیر 2208839 كفـءكفـء1422011/07/16 معلم

نصر اكتوبر ریاض اطفال 2011/07/01 ایمان بندرى عادلى مساك 2023226 كفـءكفـء1432011/07/16 معلم

ریاض االطفال عمر بن الخطاب باالوسط 2011/07/01 ایمان جھالن عزب احمد 2208854 كفـءكفـء1442011/07/16 معلم

نقادة الثانویة الصناعیة بنات 2011/03/01 ایمان رزق صابر ابو سیف 2028138 كفـءكفـء1452011/02/21 معلم

طوخ االبتدائیة 2011/07/01 ایمان سالم عبد ربھ احمد 2383126 كفـءكفـء1462011/07/13 معلم

ترعة الھدایات االعدادیة 2011/07/01 ایمان صالح الدین عبد المجید حلبى 2215343 كفـءكفـء1472011/07/16 معلم

الخطارة االعدادیة بنات 2011/07/01 ایمان طھ دمحم عبد الحمید 2177137 كفـءكفـء1482011/07/16 معلم

ریاض اطفال الحرزات 2011/07/01 ایمان عبد الشافى حجاج دمحم 2027896 كفـءكفـء1492011/07/16 معلم

الخطارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمان عبد العاطى عبد الموجود عبد اللطیف 2208931 كفـءكفـء1502011/07/16 معلم

نجع القریة المشتركة ریاض اطفال 2011/07/01 ایمان عبد الفتاح بسطاوى سید 2208844 كفـءكفـء1512011/07/16 معلم

حاجر دنفیق االبتدائیة 2011/07/01 ایمان عزت عبد العاطى مصطفى 2392149 كفـءكفـء1522011/07/16 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/07/01 ایمان عكاشة ابو بكر على 2208119 كفـءكفـء1532011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

نقادة للتعلیم االساسى بالشیخ حسین 2011/03/01 ایمان دمحم احمد ابوالمعاطى 1572804 كفـءكفـء1542011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 ایمن طواب شكر دمحم 2266154 كفـءكفـء1552011/07/16 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/07/01 ایناس حسان الیاس دمحم 2208930 كفـءكفـء1562011/07/16 معلم

البحرى قموال الثانویة المشتركة 2011/07/01 بركات محمود دمحم احمد 2215331 كفـءكفـء1572011/07/16 معلم

نقادة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 بسمھ حسن سلیمان ابواردب 2243447 كفـءكفـء1582011/07/16 معلم

القرینات االبتدائیة 2011/03/01 تحیة احمد مھدى دمحم 1591570 كفـءكفـء1592011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنات 2011/03/01 تحیھ دمحم دمحم الطیب 2022819 كفـءكفـء1602011/02/21 معلم

نقادة البحریة االعدادیة ت س 2011/07/01 تیسیر  على  راوى  دمحم 2392214 كفـءكفـء1612011/07/16 معلم

ریاض اطفال عمر بن الخطاب بالخطارة 2011/07/01 تیسیر احمد عبد اللطیف عبد الاله 2208780 كفـءكفـء1622011/07/16 معلم

الشیخ على االبتدائیة 2011/07/01 جاد الكریم محمود جاد الكریم احمد 2208944 كفـءكفـء1632011/07/16 معلم

حاجر دنفیق االبتدائیة 2011/07/01 جبریل حمدى عامر احمد 2266941 كفـءكفـء1642011/07/16 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 جمیانھ نصر هللا فكرى الیاس 2266142 كفـءكفـء1652011/07/16 معلم

صوص االبتدائیة 2011/07/01 جیھان عبید رسالن احمد 2266764 كفـءكفـء1662011/07/16 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 حسانى عامر ابراھیم حمد هللا 2215325 كفـءكفـء1672011/07/16 معلم

صعایدة الخطارة المشتركة االبتدائیة 2011/07/01 حسن عبد الاله دمحم على 1716631 كفـءكفـء1682011/07/16 معلم

نجع الخطارة االبتدائیة 2011/07/01 حسین محمود راشد دمحم 2254421 كفـءكفـء1692011/07/16 معلم

الزوایدة للتعلیم اآلساسى ابتدائى 2011/07/01 حمادة قاضى احمد عطاهللا 2207983 كفـءكفـء1702011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

االقباط االعدادیة بنین 2011/07/01 حماده دمحمین احمد حسن 2393521 كفـءكفـء1712011/07/16 معلم

طوخ االبتدائیة 2011/07/01 حمدیة جاد سمونة سعید 1716633 كفـءكفـء1722011/07/16 معلم

الھدایات االبتدائیة 2011/03/01 حمدیة دمحم علیو ابراھیم 1571879 كفـءكفـء1732011/02/21 معلم

نقاده الثانویة بنات 2011/07/01 حنان سعد هللا یس سعد هللا 2215324 كفـءكفـء1742011/07/16 معلم

الشیخ مخلوف االعدادیة بنات بطوخ 2011/07/01 حنان عبود برعى دمحم 2169834 كفـءكفـء1752011/07/16 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 خلیل حسن محمود المغربى 2266143 كفـءكفـء1762011/07/16 معلم

ریاض اطفال ابو بكر الصدیق 2011/03/01 دعاء احمد االمین محمود 1751663 كفـءكفـء1772011/02/21 معلم

قرقطان ریاض اطفال 2011/07/01 دعاء احمد تایھ شروان 2208744 كفـءكفـء1782011/07/16 معلم

صعایدة الخطارة ریاض اطفال 2011/03/01 دعاء احمد عبد الاله دمحم 1759550 كفـءكفـء1792011/02/21 معلم

حاجر دنفیق االبتدائیة 2011/07/01 دعاء رضوان دمحم مسلوب 2243452 كفـءكفـء1802011/07/16 معلم

كوم بالل االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دعاء عبد الرازق دمحم محمود 2058796 كفـءكفـء1812011/02/21 معلم

السالم االبتدائیة بحاجر دنفیق 2011/03/01 دمیانة حفظى یوسف باخوم 1570783 كفـءكفـء1822011/02/21 معلم

طوخ االبتدائیة 2011/07/01 راشھ احمد رضوان دمحم 2268844 كفـءكفـء1832011/07/16 معلم

نقاده الثانویھ الزراعیھ 2011/07/01 راعوث بشرى حبیب صلیب 2266106 كفـءكفـء1842011/07/16 معلم

نقاده الثانویھ الزراعیھ 2011/07/01 رأفت كرم بشیر خلیل 2055686 كفـءكفـء1852011/07/16 معلم

حاجر دنفیق االعدادیة 2011/07/01 رامى رفعت رمزى سالمة 2215174 كفـءكفـء1862011/07/16 معلم

عزبة عبد المولى ت س االبتدائیة 2011/07/01 رامى كرم بشیر خلیل 1759099 كفـءكفـء1872011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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قرقطان االعدادیة ت س 2011/07/01 رانده مھنى عبادى بشارة 2215332 كفـءكفـء1882011/07/16 معلم

حاجر دنفیق االعدادیة ت س 2011/03/01 رجاء دمحم فاضل دمحم 1573378 كفـءكفـء1892011/02/21 معلم

نقادة البحریة االعدادیة ت س 2011/07/01 رشا كریم جابر الیاس 2208115 كفـءكفـء1902011/07/16 معلم

ریاض اطفال صعایدة الخطارة الحدیثة 2011/03/01 رضا على راشد امام 1569670 كفـءكفـء1912011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/03/01 رمضان بھلول عبد السمیع عبد الدایم 1570566 كفـءكفـء1922011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/03/01 ریم حسین احمد حامد 1570659 كفـءكفـء1932011/02/21 معلم

نجع السبیل االبتدائیة بطوخ 2011/03/01 ریھام عبد الغنى عبد  المطلب دمحم 1736346 كفـءكفـء1942011/02/21 معلم

النصر ریاض اطفال بدراو 2011/07/01 ریھام مسعود حباشى ابراھیم 2208650 كفـءكفـء1952011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة باالوسط 2011/07/01 ریھان جمال احمد دمحم 2233727 كفـءكفـء1962011/07/16 معلم

س. الشیخ عبد المقصود االعدادیة ت  2011/07/01 زكریا دمحم عیسى سفین 1716607 كفـءكفـء1972011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بحاجر دنفیق 2011/07/01 زین العابدین محمود احمد عشرى 2266848 كفـءكفـء1982011/07/16 معلم

ریاض اطفال النور الدمحمى 2011/07/01 زینب احمد ابراھیم على 2208763 كفـءكفـء1992011/07/16 معلم

نجع الخطارة االبتدائیة 2011/03/01 زینب احمد تسن دمحم 1571851 كفـءكفـء2002011/02/21 معلم

دنفیق ریاض اطفال 2011/07/01 زینب جابر وشھرتھ شحات عبد الوھاب صحابى 1573013 كفـءكفـء2012011/07/16 معلم

قرقطان ریاض اطفال 2011/07/01 زینب حمدى طاھر یسن 2208739 كفـءكفـء2022011/07/16 معلم

نجع القریة االبتدائیة 2011/07/01 زینب رفاعى دمحم ابراھیم 2266846 كفـءكفـء2032011/07/16 معلم

نجع الجدیدة االعدادیة 2011/07/01 زینب زاید احمد عبدلى 2285503 كفـءكفـء2042011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع القریة االبتدائیة 2011/03/01 زینب سید عطیة دمحمین 1592752 كفـءكفـء2052011/02/21 معلم

قرقطان ریاض اطفال 2011/07/01 زینب عبد الحكیم احمد ابراھیم 2208740 كفـءكفـء2062011/07/16 معلم

دویح االبتدائیة 2011/03/01 زینب عبد الصبور خضرى عبید 1576326 كفـءكفـء2072011/02/21 معلم

نجع السبیل ریاض اطفال 2011/07/01 زینب عبد النبى ندیر نصر 2208855 كفـءكفـء2082011/07/16 معلم

عزبة جبر االبتدائیة 2011/07/01 زینب عبدالسالم دمحم الطاھر 1725521 كفـءكفـء2092011/07/16 معلم

الشیخ مخلوف االعدادیة بنات بطوخ 2011/03/01 زینب دمحم حمدى توفیق معتوق 2028506 فوق المتوسطفوق المتوسط2102011/02/21 معلم

الشھید عبد المنعم دمحم احمد بالخطارة ریاض 2011/07/01 زینب محمود دمحم عبد الباقى 2208851 كفـءكفـء2112011/07/16 معلم

نقاده الثانویھ الزراعیھ 2011/07/01 زینب یسن دمحم ابو المجد 2266107 كفـءكفـء2122011/07/16 معلم

وحدة البحرى قموال ریاض االطفال 2011/07/01 زینب یوسف عبد الرحمن جاد الرب 2208639 كفـءكفـء2132011/07/16 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/03/01 سامى ابو النجا احمد على 1772910 كفـءكفـء2142011/02/21 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/03/01 سامیة اسعد دمحم یوسف 1760157 كفـءكفـء2152011/02/21 معلم

الشیخ مخلوف االعدادیة بنات بطوخ 2011/07/01 سامیھ دمحم محمود سالم 2208042 كفـءكفـء2162011/07/16 معلم

الخطارة االعدادیة بنات 2011/07/01 سحر احمد دمحم احمد 2208015 كفـءكفـء2172011/07/16 معلم

نصر اكتوبراالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سحر حسنین دمحم خلیل 2215338 كفـءكفـء2182011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوى االبتدائیة بكوم الضبع 2011/03/01 سحر درار على احمد 742371 كفـءكفـء2192011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 سحر رشوان مبارك دمحم 2266139 كفـءكفـء2202011/07/16 معلم

نجع السبیل االبتدائیة بطوخ 2011/07/01 سحر عبد الصادق سلیم احمد 1592662 كفـءكفـء2212011/07/16 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

ریاض اطفال حاجر دنفیق 2011/03/01 سحر عبدة دمحم بشیر 1572988 كفـءكفـء2222011/02/21 معلم

نقادة االعدادیة المھنیة 2011/03/01 سحر مكرم بشیر حنا 1574014 كفـءكفـء2232011/02/21 معلم

الزوایدة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 سعاد عبد الحمید ھالل على 2209691 كفـءكفـء2242011/07/16 معلم

الھدایات االبتدائیة 2011/03/01 سعدیة على احمد دمحم 1571872 كفـءكفـء2252011/02/21 معلم

البحرى قموال الثانویة المشتركة 2011/07/01 سعدیھ دمحم على دمحم 2208033 كفـءكفـء2262011/07/16 معلم

الخطارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سعید قھرى احمد بدوى 2062868 كفـءكفـء2272011/07/16 معلم

الزوایدة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سعیده بدرى سالمان سلیمان 2266836 كفـءكفـء2282011/07/16 معلم

كوم بالل االبتدائیة 2011/07/01 سعیده عامر عبد الاله دمحم 2266772 كفـءكفـء2292011/07/16 معلم

ریاض اطفال كوم بالل 2011/07/01 سعیده دمحم عبد الاله دمحم 2208817 كفـءكفـء2302011/07/16 معلم

الشھید صالح دمحم رسالن بنقادة ریاض 2011/03/01 سلوى سمیر عیسى میخائیل 1573111 كفـءكفـء2312011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/07/01 سماح دمحم حلمى الملقب سیوفى زكى 2208120 كفـءكفـء2322011/07/16 معلم

فصول بشالو اإلعدادیة 2011/07/01 سماح محمود حسین عبد الرحیم 2403505 كفـءكفـء2332011/07/16 معلم

عزبة جبر االبتدائیة 2011/03/01 سماح معوض حسان معوض 2069433 كفـءكفـء2342011/02/21 معلم

نقادة االعدادیة المھنیة 2011/03/01 سمیة احمد ھاشم دمحم 2034918 كفـءكفـء2352011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنات 2011/03/01 سمیحة سعد دمحم دمحم 1570596 كفـءكفـء2362011/02/21 معلم

نجع الخطارة االبتدائیة 2011/03/01 سمیر دمحم على مرزوق 1716615 كفـءكفـء2372011/02/21 معلم

اسمنت االبتدائیة 2011/03/01 سمیھ متولى حسین محمود 2229076 كفـءكفـء2382011/02/21 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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األعلي

الشیخ عبد المقصود ت س االبتدائیة 2011/03/01 سناء محمود ابو بكر احمد 742576 كفـءكفـء2392011/02/21 معلم

الزوایدة للتعلیم اآلساسى ابتدائى 2011/07/01 سناء محمود صادق على 2288288 كفـءكفـء2402011/07/13 معلم

طوخ االبتدائیة 2011/07/01 سھام دمحم دمحم یونس 2237921 كفـءكفـء2412011/07/16 معلم

قرقطان االبتدائیة 2011/03/01 سھیر احمد تایھ شروان 1759083 كفـءكفـء2422011/02/21 معلم

الزوایدة االبتدائیة الحدیثة 2011/07/01 سھیر احمد خالوى ابراھیم 2208745 كفـءكفـء2432011/07/16 معلم

صعایدة الخطارة ریاض اطفال 2011/03/01 سھیر احمد لمعى احمد 1759614 كفـءكفـء2442011/02/21 معلم

نصر اكتوبراالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سھیر رزیقى موسى عبد النور 2212792 كفـءكفـء2452011/07/16 معلم

الشیخ حاكم االعدادیة 2011/07/01 سومھ حماده رسالن وھب هللا 2267883 كفـءكفـء2462011/07/16 معلم

القرینات ریاض اطفال 2011/03/01 سومیة ابو السعود دمحم احمد 1571916 كفـءكفـء2472011/02/21 معلم

الراھبات االعدادیة بنات 2011/07/01 سومیھ محمود لبیب مرسى 2212784 كفـءكفـء2482011/07/16 معلم

نقادة الرسمیة لغات ب بالشیخ حسین 2011/03/01 سید دمحم عبد المتعال دمحم 1571894 كفـءكفـء2492011/02/21 معلم

الشیخ حسن موسى عوض االبتدائیة 2011/03/01 شریف سالم حواس ضاحى 742675 كفـءكفـء2502011/02/21 معلم

ریاض اطفال صوص 2011/07/01 شفاء دمحم عشم هللا جاد الرب 2027897 كفـءكفـء2512011/07/16 معلم

نقاده الثانویة بنات 2011/07/01 شیرى امیل سامى باسیلى 2191846 كفـءكفـء2522011/07/16 معلم

نجع السبیل االبتدائیة بطوخ 2011/03/01 شیرى میالد ھارون روفائیل 742885 كفـءكفـء2532011/02/21 معلم

الزوایدة ع المشتركة 2011/07/01 شیرین احمد محمود دمحم 1570691 كفـءكفـء2542011/07/16 معلم

الزوایدة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 شیرین خلیفھ فوزى بخیت 2255135 كفـءكفـء2552011/07/16 معلم
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ریاض اطفال حاجر دنفیق 2011/07/01 شیماء احمد عمر محمود 2208741 كفـءكفـء2562011/07/16 معلم

البحرى  قموال االعدادیة 2011/07/01 شیماء عنتر عبد الغنى محمود 2208123 كفـءكفـء2572011/07/16 معلم

قرقطان االعدادیة ت س 2011/03/01 صالح نعیم ضمرانى درملى 1593458 كفـءكفـء2582011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 صبرى طنیوس حنا سعید 2266151 كفـءكفـء2592011/07/16 معلم

عزبة جبر االبتدائیة 2011/03/01 صغیره احمد احمد بركات 2249418 كفـءكفـء2602011/02/21 معلم

الشیخ مخلوف االعدادیة بنات بطوخ 2011/07/01 صفاء احمد محمود خلیفة 2215172 كفـءكفـء2612011/07/16 معلم

السالم ریاض اطفال بحاجر دنفیق 2011/03/01 صفاء السید امام السید 1569567 كفـءكفـء2622011/02/21 معلم

اوالد ضیاء االبتدائیة 2011/07/01 صفاء عبد الحمید عبد الغفار یونس 2379976 كفـءكفـء2632011/07/16 معلم

طوخ االبتدائیة 2011/03/01 صفاء مصطفى عبد هللا احمد 1592535 كفـءكفـء2642011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالخطارة 2011/07/01 صفاء مصطفى دمحم عبد الجلیل 2209689 كفـءكفـء2652011/07/16 معلم

ریاض اطفال نقادة الرسمیة لغات 2011/03/01 صفاء یس على احمد 2023240 كفـءكفـء2662011/02/21 معلم

اوالد ضیاء االعدادیة 2011/03/01 ضحى عبد الرشید دمحم عبد العظیم 1593490 كفـءكفـء2672011/02/21 معلم

صعایدة الخطارة المشتركة االبتدائیة 2011/07/01 طھ احمد دمحم احمد 2177357 كفـءكفـء2682011/07/16 معلم

القریة االعدادیة 2011/03/01 طھرة دمحم الصغیر احمد حجاجى 1718889 كفـءكفـء2692011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 عاطف علوان راشد احمد 2266135 كفـءكفـء2702011/07/16 معلم

حاجر طوخ االبتدائیة 2011/03/01 عامر عبد الموجود دمحم على 1593150 كفـءكفـء2712011/02/21 معلم

ریاض اطفال الشیخ عبدالمقصود 2011/07/01 عائشھ عكاشة دمحم مصطفى 2208749 كفـءكفـء2722011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نقادةقنا ::

تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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صوص االبتدائیة 2011/07/01 عبد الحمید احمد حسن دمحم 2266844 كفـءكفـء2732011/07/16 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/07/01 عبد الحمید دمحم اسحق دمحم 2186556 كفـءكفـء2742011/07/16 معلم

حاجر دنفیق االعدادیة 2011/07/01 عبد الرحیم مھدى عبد الرازق دمحم 2212809 كفـءكفـء2752011/07/16 معلم

كوم بالل االبتدائیة 2011/03/01 عبد الصمد معوض دمحم عبد الصمد 1766084 كفـءكفـء2762011/02/21 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالخطارة 2011/07/01 عبد العاطى دسوقى عبد العاطى دمحم 2266830 كفـءكفـء2772011/07/16 معلم

عزبة عبد المولى ت س االبتدائیة 2011/07/01 عبد الغنى سعد الدین مھدى ادم 1576549 كفـءكفـء2782011/07/16 معلم

صعایدة الخطارة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 عبد هللا دمحم عبد هللا سفین 2175284 كفـءكفـء2792011/07/16 معلم

الشھید خالد عبد العاطي الثانویة المشتركة بالخطارة 2011/07/01 عبد الناصر عزمى دمحم محمود 2208830 كفـءكفـء2802011/07/16 معلم

حاجر دنفیق االبتدائیة 2011/07/01 عبد النبى  اسعد  رسلى  عواد 2370247 كفـءكفـء2812011/07/16 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/07/01 عبلة حسن موافى عثمان 2237038 كفـءكفـء2822011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/03/01 عبیر بھیج حسن بھیج 1570723 كفـءكفـء2832011/02/21 معلم

قرقطان االبتدائیة 2011/07/01 عبیر عباس زھرى سعد 2207909 كفـءكفـء2842011/07/16 معلم

الزوایدة ع المشتركة 2011/03/01 عز حسن العبد سلیم 742709 كفـءكفـء2852011/02/21 معلم

الشھید عبد المنعم دمحم احمد بالخطارة 2011/03/01 عشرى محمود عشرى یونس 2055039 كفـءكفـء2862011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 عصام عبد السالم الطاھر عبد الرحمن 2266140 كفـءكفـء2872011/07/16 معلم

الخطارة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عفاف راضى محمود حسن 1716604 كفـءكفـء2882011/07/16 معلم

ترعة الھدایات االعدادیة 2011/07/01 عفاف على محمود اسماعیل 2245892 كفـءكفـء2892011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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نقادةقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صعایدة الخطارة المشتركة االبتدائیة 2011/07/01 عفاف دمحم عبد الاله دمحم 2209696 كفـءكفـء2902011/07/16 معلم

ریاض اطفال صعایدة الخطارة الحدیثة 2011/03/01 عال حسن العبد سلیم 1759440 كفـءكفـء2912011/02/21 معلم

الشھید خالد عبد العاطي الثانویة المشتركة بالخطارة 2011/07/01 على احمد دمحم دمحم 2185386 كفـءكفـء2922011/07/16 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 عماد فوزى تكرونى عبد اللطیف 2215166 كفـءكفـء2932011/07/16 معلم

صوص الثانویة المشتركة 2011/03/01 عمر حمید محمود عبد الجلیل 1716656 كفـءكفـء2942011/02/21 معلم

النصر ریاض اطفال بدراو 2011/07/01 غادة یس دمحم ابو المجد 1572894 كفـءكفـء2952011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشیخ عبدالمقصود 2011/07/01 غالیھ حمزة دمحم على 2208816 كفـءكفـء2962011/07/16 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 غریب ھارون شبیب على 2266146 كفـءكفـء2972011/07/16 معلم

نجع السبیل ریاض اطفال 2011/03/01 فاطمة حامد مھران دمحم 2023513 كفـءكفـء2982011/02/21 معلم

طوخ االعدادیة بنین 2011/03/01 فاطمة سعد عبد الاله دمحم 1573273 كفـءكفـء2992011/02/21 معلم

دنفیق االبتدائیة 2011/03/01 فاطمة عبد لى اسماعیل حسنین 1576901 كفـءكفـء3002011/02/21 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/03/01 فاطمة دمحم احمد حسن 1573417 كفـءكفـء3012011/02/21 معلم

وحدة البحرى قموال ریاض االطفال 2011/07/01 فاطمھ احمد دمحم عدلى 2208842 كفـءكفـء3022011/07/16 معلم

الزوایدة ع المشتركة 2011/07/01 فاطمھ سعدى احمد على 2267887 كفـءكفـء3032011/07/16 معلم

نجع الجدیدة االعدادیة 2011/07/01 فاطمھ شفیق سلطى محمود 1751560 كفـءكفـء3042011/07/16 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/07/01 فاطمھ على احمد احمد 2208038 كفـءكفـء3052011/07/16 معلم

ریاض اطفال صعایدة الخطارة الحدیثة 2011/03/01 فاطمھ على حسن على 1751617 كفـءكفـء3062011/02/21 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

طوخ االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ على عبد الغفور عبد العزیز 2063538 كفـءكفـء3072011/02/21 معلم

الزوایدة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 فاطمھ عید ابراھیم ھوارى 742297 كفـءكفـء3082011/07/16 معلم

الھدایات ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ فوزى لبیب حامد 2208818 كفـءكفـء3092011/07/16 معلم

صوص االبتدائیة 2011/03/01 فاطمھ دمحم مصطفى دمحم 742824 كفـءكفـء3102011/02/21 معلم

القرینات االبتدائیة 2011/03/01 فایزة دمحم ابراھیم حسین 1716600 كفـءكفـء3112011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/07/01 فایزه عبد الاله محمود على 2208116 كفـءكفـء3122011/07/16 معلم

نصر اكتوبر ریاض اطفال 2011/07/01 فایزه محمود دمحم عبد الباقى 2208751 كفـءكفـء3132011/07/16 معلم

صعایدة الخطارة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 فتحى دمحم دمحم احمد 2208935 كفـءكفـء3142011/07/16 معلم

اوالد ضیاء االبتدائیة 2011/07/01 فتحیة ابراھیم خلیل احمد 2243465 كفـءكفـء3152011/07/16 معلم

عزبة عبد المولى ت س االبتدائیة 2011/03/01 فخرى یحیا بربرى دمحم 1592500 كفـءكفـء3162011/02/21 معلم

نجع الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 فلایر فھیم فھمى بشارى 1716632 كفـءكفـء3172011/02/21 معلم

الحرزات االبتدائیة 2011/07/01 فطوم ابراھیم سقلى شحاتھ 2208646 كفـءكفـء3182011/07/16 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 ففیان صلیب ونیس رزق 2245871 كفـءكفـء3192011/07/16 معلم

نقادة الثانویة الصناعیة بنات 2011/03/01 فیفیان فضل هللا حلیم عوض 2028168 كفـءكفـء3202011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 فیولیت فضل هللا حلیم عوض 2212798 كفـءكفـء3212011/07/16 معلم

االوسط قموال االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 كریمان جمال احمد دمحم 2208932 كفـءكفـء3222011/07/16 معلم

الشھید صالح دمحم رسالن بنقادة ریاض 2011/07/01 كریمة حسین مھدى راوى 1770415 كفـءكفـء3232011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

اوالد ضیاء االبتدائیة 2011/07/01 كریمھ ابو الحمد تكرونى عبد المجید 2209698 كفـءكفـء3242011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشیخ عبدالمقصود 2011/07/01 كریمھ دمحم عبد القادر سفین 2267874 كفـءكفـء3252011/07/16 معلم

الشیخ حاكم االعدادیة 2011/07/01 كلثوم عبد الباسط عطیھ اسماعیل 2369837 كفـءكفـء3262011/07/16 معلم

ریاض اطفال صوص 2011/07/01 لمیاء عبد الاله حسن دمحم 2023265 كفـءكفـء3272011/07/16 معلم

اوالد ضیاء االبتدائیة 2011/07/01 لوقا بلك خلیل حكیم 2266101 كفـءكفـء3282011/07/16 معلم

نقادة للتعلیم االساسى بالشیخ حسین االبتدائیة 2011/03/01 لیلى دمحم ابو المجد نظیر 1576785 كفـءكفـء3292011/02/21 معلم

الشھید صالح دمحم رسالن بنقادة ریاض 2011/07/01 ماجدة فكرى دریاس سفین 1572869 كفـءكفـء3302011/07/16 معلم

فصول بشالو اإلعدادیة 2011/07/01 مارتینا مبارك سیفین بولس 2208110 كفـءكفـء3312011/07/16 معلم

الشیخ مخلوف االعدادیة بنات بطوخ 2011/07/01 مارى جرجس ناروز عطیة 2218499 كفـءكفـء3322011/07/16 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 مارى نصیر ایوب عبده 2266122 كفـءكفـء3332011/07/16 معلم

نقادة االعدادیة المھنیة 2011/07/01 ماریانا عیاد مرعى خلیل 2208041 كفـءكفـء3342011/07/16 معلم

الشیخ عبد القوى ع بصوص 2011/07/01 مجدى محمود تكرونى یوسف 2215175 كفـءكفـء3352011/07/16 معلم

قرقطان االبتدائیة 2011/07/01 دمحم ابراھیم امین عبادى 2215170 كفـءكفـء3362011/07/16 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 دمحم احمد احمد عبد المالك 2215329 كفـءكفـء3372011/07/16 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 دمحم احمد الملقب الطیب حلبى 2266152 كفـءكفـء3382011/07/16 معلم

دنفیق االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم احمد جابر احمد 1716665 كفـءكفـء3392011/02/21 معلم

نقادة الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم احمد عبد القادر محمود 2208941 كفـءكفـء3402011/07/16 معلم
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نجع السبیل االبتدائیة بطوخ 2011/03/01 دمحم جاب هللا جاد دمحم 1593248 كفـءكفـء3412011/02/21 معلم

صعایدة الخطارة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم جاد الرب دمحم دمحم 2169751 كفـءكفـء3422011/07/16 معلم

صوص الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم جمیل امین ابراھیم 1570890 كفـءكفـء3432011/07/16 معلم

الشیخ حسن موسى عوض االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حجاج اسماعیل دمحم 2266843 كفـءكفـء3442011/07/16 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 دمحم حفض هللا ابو الیازید احمد 2266149 كفـءكفـء3452011/07/16 معلم

نقاده الثانویھ الزراعیھ 2011/07/01 دمحم سواح سلیمان احمد 2266114 كفـءكفـء3462011/07/16 معلم

الزوایدة الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم طایع جاد الرب عبد الاله 1717429 كفـءكفـء3472011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 دمحم عبد الرحیم جھالن ھارون 2207985 كفـءكفـء3482011/07/16 معلم

الزوایدة ت س اعدادى 2011/07/01 دمحم عبد السمیع اسماعیل شحات 2208036 كفـءكفـء3492011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوى االبتدائیة بكوم الضبع 2011/03/01 دمحم عبد الشافى احمد حجاجى 1593423 كفـءكفـء3502011/02/21 معلم

اسمنت االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبد الوارث یوسف موسى 2266839 كفـءكفـء3512011/07/16 معلم

صوص االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عبد الوالى الراعى الطاھر 2266849 كفـءكفـء3522011/07/16 معلم

نصر اكتوبراالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عتریس احمد االمین 2208933 كفـءكفـء3532011/07/16 معلم

نجع القریة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم عطیھ محمود دمحم 2212863 كفـءكفـء3542011/07/16 معلم

الشھید عبد المنعم دمحم احمد بالخطارة 2011/03/01 دمحم على عبد المنطلب عبد هللا 1716608 كفـءكفـء3552011/02/21 معلم

حاجر طوخ االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم على محمود على 2215169 كفـءكفـء3562011/07/16 معلم

نقاده الثانویھ الزراعیھ 2011/07/01 دمحم فؤاد دمحم عطیة 1716620 كفـءكفـء3572011/07/16 معلم
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نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 دمحم كمال عبد الماجد بصرى 2266150 كفـءكفـء3582011/07/16 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/07/01 دمحم مبارك خضرى شنكل 2208114 كفـءكفـء3592011/07/16 معلم

س. عزبة عبد المولى االعدادیة ت  2011/03/01 دمحم دمحم عبد الجید مصطفى 2023243 كفـءكفـء3602011/02/21 معلم

نقادة االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 دمحم محمود احمد دمحم 1716639 كفـءكفـء3612011/02/21 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/07/01 دمحم محمود حسن ابراھیم 2218497 كفـءكفـء3622011/07/16 معلم

صوص الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم مصطفى حباشى مصطفى 1773043 كفـءكفـء3632011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 دمحم ھالل حسن رشوان 2208001 كفـءكفـء3642011/07/16 معلم

كوم الضبع االعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود حامد احمد حامد 1751676 كفـءكفـء3652011/07/16 معلم

اسمنت االبتدائیة 2011/07/01 محمود حسن نجیب حسن 2266845 كفـءكفـء3662011/07/16 معلم

كوم بالل االبتدائیة 2011/03/01 محمود رمضان حامد حسن 1576745 كفـءكفـء3672011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 محمود سالمان محمود حامد 2266137 كفـءكفـء3682011/07/16 معلم

الزوایدة للتعلیم اآلساسى ابتدائى 2011/07/01 محمود سعد احمد محمود 2255128 كفـءكفـء3692011/07/16 معلم

نقادة االعدادیة الجدیدة 2011/07/01 محمود عبد الراضى عبید عبد السمیع 2208937 كفـءكفـء3702011/07/16 معلم

حاجر طوخ االبتدائیة 2011/07/01 محمود عصمت احمد الملقب شوقى احمد 2207998 كفـءكفـء3712011/07/16 معلم

البحرى قموال الثانویة المشتركة 2011/07/01 محمود فایز كمال على 2215327 كفـءكفـء3722011/07/16 معلم

البحرى قموال الثانویة المشتركة 2011/03/01 محمود دمحم ابراھیم على 1716612 كفـءكفـء3732011/02/21 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/03/01 مختار  عبد هللا عطیتو جاد 2057992 كفـءكفـء3742011/02/21 معلم
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دویح االبتدائیة 2011/07/01 مدیحة ابراھیم سقلى شحاتھ 2209695 كفـءكفـء3752011/07/16 معلم

الزوایدة للتعلیم اآلساسى ابتدائى 2011/07/01 مدیحھ سعید  حلمى دمحم 2255125 كفـءكفـء3762011/07/16 معلم

حاجر دنفیق االعدادیة 2011/07/01 مرفت صلیب قلید ونس 1773153 كفـءكفـء3772011/07/16 معلم

نقادة الرسمیة لغات ب بالشیخ حسین 2011/03/01 مرفت كامل ارسان مینا 1591421 كفـءكفـء3782011/02/21 معلم

نقادة االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 مرفت ولیم بطرس متى 1576711 كفـءكفـء3792011/02/21 معلم

نقاده الثانویة بنات 2011/03/01 مرقس عزمى كاس مكسیموس 1571861 كفـءكفـء3802011/02/21 معلم

الشھید صالح دمحم رسالن بنقادة 2011/03/01 مروة دسوقى جاد الرب حسین 1573716 كفـءكفـء3812011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/03/01 مروة دمحم عبد الرجال جاد الكریم 1573347 كفـءكفـء3822011/02/21 معلم

نقاده الثانویھ الزراعیھ 2011/07/01 مروه اسماعیل دمحم اسماعیل 2266118 كفـءكفـء3832011/07/16 معلم

االوسط قموال االعدادیة 2011/07/01 مروه عبد ربھ امین عبد النعیم 2208029 كفـءكفـء3842011/07/16 معلم

الخطارة االعدادیة بنات 2011/03/01 مروى محمود عبد الواحد االمین 1573205 كفـءكفـء3852011/02/21 معلم

دنفیق االبتدائیة 2011/03/01 مریانا اسعد رزق اسحاق 742819 كفـءكفـء3862011/02/21 معلم

الشھید عبد المنعم دمحم احمد بالخطارة ریاض 2011/07/01 مریانا سمیر مبارك ویصا 1571909 كفـءكفـء3872011/07/16 معلم

الشھید صالح دمحم رسالن بنقادة 2011/07/01 مریم حداد زخارى محارب 2209697 كفـءكفـء3882011/07/16 معلم

طوخ االیتدائیة ریاض اطفال 2011/07/01 مریم حنا جاد خلیل 2208786 كفـءكفـء3892011/07/16 معلم

نجع الخطبة االبتدائیة 2011/03/01 مصطفى احمد رسالن فرید 1716626 كفـءكفـء3902011/02/21 معلم

نقادة االعدادیة المھنیة 2011/03/01 مصطفى احمد محمود دمحم 1573296 كفـءكفـء3912011/02/21 معلم

-----------------------------------

7438of 6655 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نقادةقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نقادة االعدادیة الرسمیة لغات 2011/07/01 مصطفى عبده احمد عبد الجلیل 2218496 كفـءكفـء3922011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة بالخطارة 2011/07/01 مصطفى دمحم كامل دمحم احمد 2208945 كفـءكفـء3932011/07/16 معلم

االقباط االعدادیة بنین 2011/07/01 ممدوح صبحى حكیم اطناسیوس 2215328 كفـءكفـء3942011/07/16 معلم

حاجر دنفیق االعدادیة 2011/07/01 منال احمد صادق دمحم 2208112 كفـءكفـء3952011/07/16 معلم

قرقطان االعدادیة ت س 2011/07/01 منال احمد دمحم عبادى 2218500 كفـءكفـء3962011/07/16 معلم

ریاض اطفال النور الدمحمى 2011/07/01 منال كامل فلسطین بخیت 2208761 كفـءكفـء3972011/07/16 معلم

وحدة البحرى قموال ریاض االطفال 2011/07/01 منال دمحم الصغیر احمد حجاجى 2208644 كفـءكفـء3982011/07/16 معلم

س. نقادة االعدادیة بالشیخ حسین ت  2011/07/01 منتصر النقراشى على عبد الرحمن 2218498 كفـءكفـء3992011/07/16 معلم

عزبة عبد المولى ت س االبتدائیة 2011/03/01 منصور عواد عباس ابراھیم 2055749 كفـءكفـء4002011/02/21 معلم

الشیخ على االبتدائیة 2011/07/01 منصوره عبده یوسف داود 2266838 كفـءكفـء4012011/07/16 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/03/01 منى احمد دمحم عشرى 1573363 كفـءكفـء4022011/02/21 معلم

دنفیق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 منى سعد الدین دمحم ابراھیم 2208121 كفـءكفـء4032011/07/16 معلم

فصول بشالو اإلعدادیة 2011/07/01 منى سالم شكیلى سالم 2208124 كفـءكفـء4042011/07/16 معلم

ریاض اطفال نقادة الرسمیة لغات 2011/07/01 منى عادل سمعان سرجیوس 2208847 كفـءكفـء4052011/07/16 معلم

نصر اكتوبراالبتدائیة المشتركة 2011/03/01 منى عبد الرحیم ابو بكر صدیق 1573801 كفـءكفـء4062011/02/21 معلم

البحرى قموال الثانویة المشتركة 2011/03/01 منى عزب دمحم حجاجى 2023419 كفـءكفـء4072011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/07/01 منى دمحم احمد سعد 2212856 كفـءكفـء4082011/07/16 معلم
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نجع السبیل ریاض اطفال 2011/03/01 منى دمحم منصور بیومى 1760008 كفـءكفـء4092011/02/21 معلم

نجع الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 منى منصور فھمى بدوى 2267877 كفـءكفـء4102011/07/16 معلم

س. الشیخ عبد المقصود االعدادیة ت  2011/07/01 منیره فھمى حسین احمد 2208113 كفـءكفـء4112011/07/16 معلم

صوص الثانویة المشتركة 2011/03/01 مھران دمحم مھران حسن 2023233 كفـءكفـء4122011/02/21 معلم

نقادة البحریة االعدادیة ت س 2011/03/01 مینا مھنى نجیب رمیس 1716642 كفـءكفـء4132011/02/21 معلم

الشیخ مخلوف االعدادیة بنات بطوخ 2011/03/01 نادیة بدرى حسن اسماعیل 2023267 كفـءكفـء4142011/02/21 معلم

نجع ترعة الھدایات ریاض اطفال 2011/03/01 نادیة رزق مسعود على 2023242 كفـءكفـء4152011/02/21 معلم

الشیخ على االبتدائیة 2011/07/16 ناھد عیسى عبادى عیسى 2237061 كفـءكفـء4162011/07/13 معلم

صوص االبتدائیة 2011/03/01 نجاح حسنى دردیر على 1592690 كفـءكفـء4172011/02/21 معلم

نجع الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 نجاح ضیف هللا عبد الناظر سعید 2209692 كفـءكفـء4182011/07/16 معلم

الھدایات االبتدائیة 2011/07/01 نجاح محمود دمحم عبد الباقى 2243462 كفـءكفـء4192011/07/16 معلم

الشیخ على ریاض اطفال 2011/07/01 نجوى ابراھیم عبد الرشید اسماعیل 2208757 كفـءكفـء4202011/07/16 معلم

نقادة الثانویة الصناعیة بنات 2011/03/01 نجوى صابر دمحم احمد 2229922 كفـءكفـء4212011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنات 2011/07/01 نجوى دمحم اسحق دمحم 2215334 كفـءكفـء4222011/07/16 معلم

االقباط االعدادیة بنین 2011/07/01 نرمین ھندى زقیم روفائیل 2266099 كفـءكفـء4232011/07/16 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/07/01 نسرین احمد راوى على 2208838 كفـءكفـء4242011/07/16 معلم

النصر ریاض اطفال بدراو 2011/07/01 نسمھ دمحم دردیر سعد 2208648 كفـءكفـء4252011/07/16 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نقادةقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ حاكم االعدادیة 2011/07/01 نسمھ دمحم عبد المعین على 2208020 كفـءكفـء4262011/07/16 معلم

شعیب ابراھیم حسن للتعلیم األساسى بالمنشیة 2011/03/01 نشوه اسرائیل زكى اسكندر 2055701 كفـءكفـء4272011/02/21 معلم

القرینات االبتدائیة 2011/03/01 نصرة شعبان حامد عبد النبى 1573097 كفـءكفـء4282011/02/21 معلم

ریاض اطفال صعایدة الخطارة الحدیثة 2011/07/01 نصره احمد عبد القادر عیسى 2208814 كفـءكفـء4292011/07/16 معلم

دویح ریاض اطفال 2011/07/01 نعمة فكرى دمحم على 1572933 كفـءكفـء4302011/07/16 معلم

نقادة للتعلیم االساسى بالشیخ حسین 2011/07/01 نفیسة نصر الدین نور الدین مصطفى 1571903 كفـءكفـء4312011/07/16 معلم

عزبة جبر ریاض اطفال 2011/03/01 نوال عطاm دمحم االمیر 1759680 كفـءكفـء4322011/02/21 معلم

ریاض االطفال عمر بن الخطاب باالوسط 2011/03/01 نور شایب حنا مغاریوس 1751543 كفـءكفـء4332011/02/21 معلم

صعایدة الخطارة ریاض اطفال 2011/03/01 نورا احمد عبد المطلب دمحم 2023235 كفـءكفـء4342011/02/21 معلم

نجع السبیل االبتدائیة بطوخ 2011/03/01 نوره حسانى احمد خلیفھ 742244 كفـءكفـء4352011/02/21 معلم

نقاده الثانویة التجاریة 2011/07/01 نوھا احمد صادق امین 2267873 كفـءكفـء4362011/07/16 معلم

طوخ االیتدائیة ریاض اطفال 2011/03/01 نیفین عطیة فكیھ عطیة 2023263 كفـءكفـء4372011/02/21 معلم

حاجر دنفیق االعدادیة ت س 2011/03/01 ھالة شمعون یوسف باخوم 1573459 كفـءكفـء4382011/02/21 معلم

القرینات االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ رزق هللا عبد العزیز دمحم 2243478 كفـءكفـء4392011/07/16 معلم

نقادة االعدادیة الجدیدة 2011/03/01 ھایدى راضى زكى فیلبس 1573543 كفـءكفـء4402011/02/21 معلم

نجع الجدیدة ریاض أطفال 2011/03/01 ھبة عبد النبى محمود سلیمان 1570822 كفـءكفـء4412011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنات 2011/07/01 ھبھ حسین عبد الحكیم بركات 2208012 كفـءكفـء4422011/07/16 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نقادةقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صعایدة الخطارة المشتركة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عامر احمد عبد اللطیف 2215342 كفـءكفـء4432011/07/16 معلم

نقادة االعدادیة الرسمیة لغات 2011/03/01 ھبھ على محمود معوض 2055695 كفـءكفـء4442011/02/21 معلم

الراھبات االعدادیة بنات 2011/07/01 ھبھ دمحم على احمد 2268843 كفـءكفـء4452011/07/16 معلم

نصر اكتوبر ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ دمحم دمحم عبد الرحیم 2208850 كفـءكفـء4462011/07/16 معلم

نقادة القبلیة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ موریس رومانى اقالدیوس 2229071 كفـءكفـء4472011/07/16 معلم

ریاض اطفال نقادة الرسمیة لغات 2011/03/01 ھبھ وجیھ اسعد صموئیل 1751550 كفـءكفـء4482011/02/21 معلم

ریاض اطفال صعایدة الخطارة الحدیثة 2011/03/01 ھدى  راضى احمد سید 2055048 كفـءكفـء4492011/02/21 معلم

الشھید خالد عبد العاطي الثانویة المشتركة بالخطارة 2011/07/01 ھدى رفعت عبد الراضى ادریس 2266125 كفـءكفـء4502011/07/16 معلم

نصر اكتوبر ریاض اطفال 2011/07/01 ھدى عدلى محمود دمحم 2208825 كفـءكفـء4512011/07/16 معلم

دنفیق االبتدائیة 2011/07/01 ھدى عواد جاد المولى احمد 1570857 كفـءكفـء4522011/07/16 معلم

دنفیق االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ھدى یوسف عطیتو احمد 1593380 كفـءكفـء4532011/02/21 معلم

الشیخ عبد المقصود ت س االبتدائیة 2011/07/01 ھشام دمحم حسن على 2207915 كفـءكفـء4542011/07/16 معلم

فصول بشالو اإلعدادیة 2007/12/02 ھناء انور زكى نعمان 2207977 كفـءكفـء4552011/07/16 معلم

الشیخ على ریاض اطفال 2011/07/01 ھناء سمعان صولى سمعان 2208754 كفـءكفـء4562011/07/16 معلم

الزوایدة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھناء عوض هللا امین احمد 1759120 كفـءكفـء4572011/02/21 معلم

ریاض اطفال نقادة البحریة 2011/07/01 ھناء فتحى بكرى مناع 2208770 كفـءكفـء4582011/07/16 معلم

الشیخ مخلوف االعدادیة بنات بطوخ 2011/07/01 ھناء دمحم عبد الاله احمد 2208030 كفـءكفـء4592011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نقادةقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ على ریاض اطفال 2011/03/01 ھند بخیت عبد المالك مرزوق 2023232 كفـءكفـء4602011/02/21 معلم

كوم بالل االعدادیة المشتركة 2011/07/01 ھویدا رفعت عبد الراضى ادریس 2266100 كفـءكفـء4612011/07/16 معلم

ریاض اطفال الحرزات 2011/07/01 ھویده سعید كمال الدین امین 2268521 كفـءكفـء4622011/07/16 معلم

الشیخ حسن موسى عوض االبتدائیة 2011/03/01 ھیام ابراھیم عبد هللا ابراھیم 1573616 كفـءكفـء4632011/02/21 معلم

دنفیق االعدادیة المشتركة 2011/07/01 وائل حداد احمد حداد 2207976 كفـءكفـء4642011/07/16 معلم

الشیخ مخلوف االعدادیة بنات بطوخ 2011/03/01 وردة  عطیت هللا حسن احمد 2055684 كفـءكفـء4652011/02/21 معلم

البحرى قموال االبتدائیة 2011/07/01 وفاء احمد اسماعیل على 1572958 كفـءكفـء4662011/07/16 معلم

الشیخ حاكم االعدادیة 2011/07/01 وفاء حسن ابراھیم دمحم 2215333 كفـءكفـء4672011/07/16 معلم

صعایدة الخطارة الحدیثة االبتدائیة 2011/03/01 وفاء على احمد دمحم 1573750 كفـءكفـء4682011/02/21 معلم

البحرى قموال االبتدائیة 2011/07/01 وفاء دمحم احمد حسن 742449 كفـءكفـء4692011/07/16 معلم

نجع الخطارة االبتدائیة 2011/03/01 وفاء دمحم على عبد المطلب 2069990 كفـءكفـء4702011/02/21 معلم

الحرزات االبتدائیة 2011/03/01 وفاء محمود على عطیة 1759171 كفـءكفـء4712011/02/21 معلم

نجع الخطارة االبتدائیة 2011/03/01 والء دمحم عبد الباسط خلیل 1573827 كفـءكفـء4722011/02/21 معلم

الزوایدة الحدیثة االبتدائیة 2011/07/01 یاسر طھ اسماعیل احمد 2400366 كفـءكفـء4732011/07/16 معلم

عزبة جبر االبتدائیة 2011/03/01 یاسمین العبد محمود حجاجى 2069434 كفـءكفـء4742011/02/21 معلم

الخطارة االعدادیة بنین 2011/07/01 یاسمین فوزى كامل عبد الراضى 1593329 كفـءكفـء4752011/07/16 معلم

البحرى  قموال االعدادیة 2011/07/01 یاسمین مصطفى دمحم مصطفى 2267893 كفـءكفـء4762011/07/16 معلم

-----------------------------------
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

نقادةقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض االطفال عمر بن الخطاب باالوسط 2011/07/01 یاسمینة على دمحم احمد 2208636 كفـءكفـء4772011/07/16 معلم

نقاده الثانویة بنات 2011/03/01 یوستینا حنا سیدھم عبده 1576505 كفـءكفـء4782011/02/21 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

فرشوطقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القبیبة 2011/07/01 احمد شوقى احمد حسین 2377858 كفـءكفـء12011/07/16 أمین مكتبة

2011/07/01 الدھسة االعدادیة جابر ابو الفضل دمحم جابر 2292176 كفـءكفـء22011/07/16 أمین مكتبة

الكوم االحمر 2011/07/01 حماده خیرى محمود صادق 2377996 كفـءكفـء32011/07/16 أمین مكتبة

ابوبكر الصدیق بكوم البیجا 2011/07/01 سید احمد شمروخ بالش 1691986 كفـءكفـء42011/07/16 أمین مكتبة

2011/07/01 حاجر الدھسة تعلیم اساسى عبد الرحیم عابدین جاد الرب عبد الرحیم 2276339 كفـءكفـء52011/07/16 أمین مكتبة

الشھیداسماعیل عمراالبتدائیة 2011/07/01 علیاء عبدهللا محمود عبد اللطیف 1692400 كفـءكفـء62011/07/16 أمین مكتبة

كوم البیجا ع 2011/07/01 دمحم  شحات اسماعیل عبد هللا 2328940 كفـءكفـء72011/07/16 أمین مكتبة

فصول العركى الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم  عبده عز الدین بكر 2135205 كفـءكفـء82011/07/16 أمین مكتبة

2011/07/01 الشھید عامر حسیــن دمحم حسن محمود علي 1688138 كفـءكفـء92011/07/16 أمین مكتبة

العسیرات الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم على فھمى على 2372955 كفـءكفـء102011/07/16 أمین مكتبة

الشیخ رجب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود عبد الفتاح احمد محمود 1636276 كفـءكفـء112011/07/16 أمین مكتبة

على خلیل 2011/07/01 ممدوح حسین عبد الحمید احمد 2278351 كفـءكفـء122011/07/16 أمین مكتبة

حسین ابو الحاج 2011/07/01 یاسر معروف حسین فراج 2190180 كفـءكفـء132011/07/16 أمین مكتبة

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم رشاد لطفى 2350357 كفـءكفـء142011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سمیر حمدى مسعود رشوان 2266598 كفـءكفـء152011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

القبیبة ع 2011/07/01 دمحم احمد دمحم سلیم 2286564 كفـءكفـء162011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 دمحم على سلیمان دمحم 2286961 كفـءكفـء172011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم
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ابراھیم القاضى المشتركة 2002/05/01 ھانى صبرى عبدالمجید وزیرى 1536567 كفـءكفـء182012/06/06 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

2011/03/01 الدھسة االعدادیة اثناسیوس جرجس شكرى بطرس 1801570 كفـءكفـء192011/02/22 أخصائى تكنولوجیا

العسیرات الثانویة المشتركة 2011/07/01 الشیماء  دمحم سلیمان على 2292169 كفـءكفـء202011/07/16 أخصائى نفسى

فرشوط ع المھنیة 2011/07/01 ایرین بشرى سیف عباس 2277678 كفـءكفـء212011/07/16 أخصائى نفسى

البنات االبتدائیة 2011/07/01 ایرین سمیر خیرى فاخورى 2277823 كفـءكفـء222011/07/16 أخصائى نفسى

الشھید یحیى دمحم ابوالمجد 2011/07/01 تیسیر عبد العلیم سقاو ابراھیم 2285711 كفـءكفـء232011/07/16 أخصائى نفسى

الشھید وسام منصور الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 سلوى عز العرب سید احمد 2286483 كفـءكفـء242011/07/16 أخصائى نفسى

ناصر بنجع جاھین 2011/07/01 سمیره عبد النعیم سالم قاسم 2286958 كفـءكفـء252011/07/16 أخصائى نفسى

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 عبد الرحیم امین رضا عبد المجید 2283986 كفـءكفـء262011/07/16 أخصائى نفسى

ابوبكر الصدیق بكوم البیجا 2011/07/01 عبیر احمد ابو الوفا دمحم عمر 2373414 كفـءكفـء272011/07/16 أخصائى نفسى

فصول نجع القاضى االعدادیة 2011/07/01 مصطفى عبد هللا احمد احمد 2278339 كفـءكفـء282011/07/16 أخصائى نفسى

رفاعة للتعلیم االساسى 2011/07/01 مصعب شاكر عز الدین دمحم 2330180 كفـءكفـء292011/07/16 أخصائى نفسى

نجع خیربة االعدادیة 2011/07/01 نھى انور ولیم ابراھیم 2286954 كفـءكفـء302011/07/16 أخصائى نفسى

فرشوط ع بنات 2011/07/01 نھى مكرم نقى قدیس 2276470 كفـءكفـء312011/07/16 أخصائى نفسى

2011/07/01 الدھسة االعدادیة احمد  محمود  دمحم دمحم 2371626 كفـءكفـء322011/07/16 أخصائى اجتماعى

كوم البجا 2011/07/01 احمد فایر دمحم امین 2378012 كفـءكفـء332011/07/16 أخصائى اجتماعى

الحریھ االبتدائیھ بالعركى 2011/07/01 الحسام فوزى منصور اسماعیل 2285150 كفـءكفـء342011/07/16 أخصائى اجتماعى
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2011/07/01 الشھید عامر حسیــن السعداوى دمحم محمود على 2285202 كفـءكفـء352011/07/16 أخصائى اجتماعى

ابوبكر الصدیق بكوم البیجا 2011/07/01 امجد عبد الرءوف عبد الحلیم دمحم 2278381 كفـءكفـء362011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بمدرسة ابو ھریره 2011/07/01 ایناس دمحم عبد الحمید الراوى 2278560 كفـءكفـء372011/07/16 أخصائى اجتماعى

ابوبكر الصدیق بكوم البیجا 2011/07/01 بركات على نور الدین عوض 2276358 كفـءكفـء382011/07/16 أخصائى اجتماعى

كوم البیجا ع 2011/07/01 بھاء على حسن ابوالقاسم 2378016 كفـءكفـء392011/07/16 أخصائى اجتماعى

كوم البجا 2011/07/01 جبریل لبیب احمد جوده 2278358 كفـءكفـء402011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشیخ رجب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حسام حسن دمحم عبد الصادق 2263218 كفـءكفـء412011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال مدرسة البنات االبتدائیة 2011/07/01 روضھ حمدى فھمى توفیق 2266690 كفـءكفـء422011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض االطفال الجدیدة بفرشوط 2011/07/01 زھرة عبد المنعم  امین احمد 2248978 كفـءكفـء432011/07/16 أخصائى اجتماعى

فرشوط الجدیده 2011/07/01 سامیھ لطفى فرج مسعود 2285690 كفـءكفـء442011/07/16 أخصائى اجتماعى

جمال ابوالوفا ھارون االبتدائیة 2011/07/01 سھام على حسن حماد 2400579 كفـءكفـء452011/07/16 أخصائى اجتماعى

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 سھیر زكى وھب هللا حسن 2398610 كفـءكفـء462011/07/16 أخصائى اجتماعى

جمال ابو الوفا ھارون ریاض اطفال 2011/07/01 صابرین دمحم احمد حسن 2266933 كفـءكفـء472011/07/16 أخصائى اجتماعى

رفاعة للتعلیم االساسى 2011/07/01 طارق دمحم شاكر احمد 2286952 كفـءكفـء482011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع شاھین االعدادیة بالدھسة 2011/07/01 عبد الستار دمحم محسب حسن 2324619 كفـءكفـء492011/07/16 أخصائى اجتماعى

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2010/05/13 على رمزى فخرى عارف 2258606 كفـءكفـء502011/07/16 أخصائى اجتماعى

القاضى الخاصة المعانة بفرشوط 2011/07/01 عمر علي جابر رشوان 2379092 كفـءكفـء512011/07/16 أخصائى اجتماعى
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كوم البیجا ع 2011/07/01 كریمھ اسماعیل  عمر  عبد الراضى 2334285 كفـءكفـء522011/07/16 أخصائى اجتماعى

كوم البیجا ع 2011/07/01 دمحم حسن احمد عبدالراضى 2378008 كفـءكفـء532011/07/16 أخصائى اجتماعى

رفاعة للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم ناجى عبداللطیف عثمان 2330612 كفـءكفـء542011/07/16 أخصائى اجتماعى

النقراشى 2011/07/01 مرسا ودیع مھنى عبد المالك 2285715 كفـءكفـء552011/07/16 أخصائى اجتماعى

الكوم االحمر االعدادیة 2011/07/01 منال  احمد  عبد الاله  عرابى 2255409 كفـءكفـء562011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال بمدرسة الشھید اسماعیل عمر 
بالعسیرات

2011/07/01 منى احمد عبد الرحمن عبد هللا 2286496 كفـءكفـء572011/07/16 أخصائى اجتماعى

السلطان ابو المجد االبتدائیة 2011/07/01 نسرین محمود على دیاب 2229303 كفـءكفـء582011/07/16 أخصائى اجتماعى

خارفة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 وحید دمحم عبد العزیز دمحم 2285700 كفـءكفـء592011/07/16 أخصائى اجتماعى

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 وسیم عبد الباسط بكرى على 2286460 كفـءكفـء602011/07/01 أخصائى اجتماعى

الشھید عبد الرازق خالف 2002/05/01 احمد رمزى عبدالاله غنیم 743239 كفـءكفـء612012/06/06 دكتوراهمعلم أول

التربیة الفكریة بفرشوط 2002/05/01 عالء محمود على صادق 739761 كفـءكفـء622012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

فرشوط الجدیده 2002/05/01 كرم حسن تركى حسن 741008 كفـءكفـء632012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 ابتسام دمحم الشاكر تركى وزیرى 2284541 كفـءكفـء642011/07/01 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/07/01 ابتسام محمود السعید العزب 1560602 كفـءكفـء652011/07/16 معلم

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 ابتسام وھیب استاورو خلیل 2278345 كفـءكفـء662011/07/16 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 ابراھیم حامد بدرى شمروخ 2362126 كفـءكفـء672011/07/16 معلم

الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ابوالوفا دمحم احمد سلیم 2324478 كفـءكفـء682011/07/16 معلم
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روضة االطفال القبیبة 2011/03/01 احسان یوسف دمحم حسانین 1686773 كفـءكفـء692011/02/22 معلم

الشھید ابراھیم عبدالمجید طایع االعدادیھ 2011/03/01 احمد ابراھیم عبد الشافى اسماعیل 2228170 كفـءكفـء702011/02/22 معلم

رفاعة للتعلیم االساسى 2011/07/01 احمد ابو المجد محمود جاد الكریم 2278478 كفـءكفـء712011/07/16 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/07/01 احمد حشمت احمد محمود 2379753 كفـءكفـء722011/07/16 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/03/01 احمد حمدى فھمى توفیق 1701929 كفـءكفـء732011/03/01 معلم

نجع خیربة 2011/07/01 احمد زین العابدین قاسم دمحم 2276440 كفـءكفـء742011/07/16 معلم

القبیبة ع 2011/07/01 احمد سید عبد الاله احمد 2286567 فوق المتوسطكفـء752011/07/16 معلم

صبرى جاد اللة ع بالعركى 2011/07/01 احمد عبد الراوف دمحم عید الرحیم 2267131 كفـءكفـء762011/07/16 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 احمد عبدالرازق عبداللطیف محمود 2188709 كفـءكفـء772011/07/01 معلم

الحاج سالم 2011/07/01 احمد على  احمد غالب 2266639 كفـءكفـء782011/07/16 معلم

الشھید عبد الرازق خالف 2011/03/01 احمد على حسین ویفى 1553137 كفـءكفـء792011/02/22 معلم

ابوبكر الصدیق بكوم البیجا 2011/07/01 احمد على عبد النظیر ابراھیم 2259403 كفـءكفـء802011/07/16 معلم

2011/07/01 الشھید عامر حسیــن احمد دمحم احمد حامد 2281899 كفـءكفـء812011/07/16 معلم

جمال ابوالوفا ھارون االبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم الزعیم محمود على 2286609 كفـءكفـء822011/07/16 معلم

على خلیل 2011/07/01 احمد دمحم حسین ابو المجد 2278357 كفـءكفـء832011/07/16 معلم

الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم حمدى احمد 2259205 كفـءكفـء842011/07/16 معلم

خارفة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم صادق محمود 2285699 كفـءكفـء852011/07/16 معلم
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خارفة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم عبد الشافى دمحم 2284528 كفـءكفـء862011/07/16 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/03/01 احمد محمود حمدى احمد 1686614 كفـءكفـء872011/02/22 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 استیر موریس اسحق یونان 2284446 كفـءكفـء882011/07/16 معلم

فصول نجع القاضى االعدادیة 2011/03/01 mاستیفو سایح حافظ عطا 1631968 كفـءكفـء892011/02/22 معلم

الشیخ الشرقاوى االعدادیھ 2011/03/01 اسحاق صابر بباوي ابراھیم 1632218 كفـءكفـء902011/02/22 معلم

الشھیداسماعیل عمراالبتدائیة 2011/07/01 أسماء  دمحم احمد ابو العال 2292173 كفـءكفـء912011/05/16 معلم

الشیخ الشرقاوى االعدادیھ 2011/07/01 اسماء ابو الفضل وزیرى عشرى 2277744 كفـءكفـء922011/07/16 معلم

القبیبة 2011/03/01 اسماء احمد المصطفى عبد الغني السید 1687980 كفـءكفـء932011/02/22 معلم

ریاض اطفال بمدرسة ابو ھریره 2011/03/01 اسماء احمد محمود مصطفي 1687859 كفـءكفـء942011/03/03 معلم

2011/07/01 الشھید عامر حسیــن اسماء شعبان نور محمود 2281938 كفـءكفـء952011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 أسماء عاطف دمحم عبدالاله 2377991 كفـءكفـء962011/07/16 معلم

احمد دمحم عبدالرحیم.ریاض اطفال ش 2011/03/01 اسماء عبد الحمید عبد هللا احمد 1621016 كفـءكفـء972011/02/22 معلم

حسین ابو الحاج 2011/07/01 اسماء فخرى دمحم شمروخ 2284612 كفـءكفـء982011/07/16 معلم

الشھید عبد الرازق خالف 2011/07/01 اشرف  فتحى  عبد العظیم  عبد هللا 2292189 كفـءكفـء992011/07/16 معلم

الشھیداسماعیل عمراالبتدائیة 2011/07/01 اشرف فتحى ابو الحمد ابراھیم 2276079 كفـءكفـء1002011/07/16 معلم

فرشوط ع المھنیة 2011/07/01 افراح  دمحم عبد الحمید دمحم 2255427 كفـءكفـء1012011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة 2011/07/01 االنصارى متولى اسماعیل دمحم 2372267 كفـءكفـء1022011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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خارفة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 الزھراء سید عبد اللطیف سید 2278421 كفـءكفـء1032011/07/16 معلم

الشھید ابراھیم عبدالمجید طایع االعدادیھ 2011/07/01 الزھراء دمحم عبد الاله عبد الرحمن 2283929 كفـءكفـء1042011/07/16 معلم

الشھید ولید عبد الستار ابو سحلى 2010/03/01 السید دمحم السید تغیان 1686827 كفـءكفـء1052011/02/22 معلم

2011/07/01 الدھسة االعدادیة الفت  محمود  دمحم دمحم 2243176 كفـءكفـء1062011/07/16 معلم

الحریھ االبتدائیھ بالعركى 2011/07/01 الھام دمحم محمود عبد الرحیم 2285156 كفـءكفـء1072011/07/16 معلم

رفاعة للتعلیم االساسى 2011/07/01 امال عثمان احمد  عبد هللا 2292183 كفـءكفـء1082011/07/16 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 امانى ابراھیم مساك عبد المالك 2219178 كفـءكفـء1092011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 امانى عبد المنعم ریاض عبدالاله 2285972 كفـءكفـء1102011/07/16 معلم

نجع خیربة 2011/07/01 امجد احمد یمنى حسین 2276399 كفـءكفـء1112011/07/16 معلم

رفاعھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 امل  حلمى ابو العال سید 2136012 كفـءكفـء1122011/02/22 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 امل العبد حسن ابراھیم 2266653 كفـءكفـء1132011/07/16 معلم

الحریھ االبتدائیھ بالعركى 2011/03/01 امل تمام صبرى تمام 1567363 كفـءكفـء1142011/03/03 معلم

جمال ابوالوفا ھارون االبتدائیة 2011/07/01 امل زین العابدین دمحم عبد الرحیم 2284526 كفـءكفـء1152011/07/16 معلم

التربیة الفكریة بفرشوط 2011/07/01 أمل عبدالمبدى فھمى عبدالعزیز 2352832 كفـءكفـء1162011/07/16 معلم

حسین ابو الحاج 2011/03/01 أمل محمود حسین دمحم 1633878 كفـءكفـء1172011/03/03 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 امل محمود عبد السمیع احمد 2330458 كفـءكفـء1182011/07/16 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 امیرة احمد عبدالرحمن عبدهللا 2354855 كفـءكفـء1192011/07/01 معلم
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األعلي

سیدى المغازى 2011/07/01 امیره عبد الحمید محمود حسن 2285680 كفـءكفـء1202011/07/16 معلم

رفاعھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 انباء سلیمان ابوالمجد سلیمان 2286526 كفـءكفـء1212011/07/16 معلم

الحاج سالم 2011/07/01 انتصار حسین محمود عبد العال 2259192 كفـءكفـء1222011/07/16 معلم

على خلیل 2011/03/01 انوار  عبد الحمید  دمحم  احمد 2246883 كفـءكفـء1232011/02/22 معلم

القاضى الخاصة المعانة بفرشوط 2011/07/01 انوار احمد اسماعیل على 2285220 كفـءكفـء1242011/07/16 معلم

كوم البیجا ع 2011/03/01 اودیت فكرى عزیز عبد النور 1687771 كفـءكفـء1252011/02/22 معلم

العسیرات 2011/07/01 ایات  محمود   سلیمان دمحم 2368314 كفـءكفـء1262011/07/16 معلم

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 ایرین  توماس مكسیموس خلیل 2329633 كفـءكفـء1272011/07/16 معلم

القبیبة ع 2011/07/01 ایرین شھدى شنوده رزیق 2277924 كفـءكفـء1282011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة 2011/03/01 ایرین فایز حلمي ابو الدھب 1701350 كفـءكفـء1292011/02/22 معلم

سیدى المغازى 2011/03/01 ایرین فواكھ میخائیل متوشلح 1691835 كفـءكفـء1302011/02/22 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ایرینى الیھ زاھر سدراك 2354854 كفـءكفـء1312011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 ایفون بركات شاكر رزق هللا 2386740 كفـءكفـء1322011/07/16 معلم

الشھید ولید عبد الستار ابو سحلى 2011/03/01 ایمان احمد دمحم على 2139020 كفـءكفـء1332011/02/22 معلم

الشھید عبد الرازق خالف 2011/07/01 ایمان جمال دمحم احمد 2281818 كفـءكفـء1342011/07/16 معلم

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 ایمان ربیع عالءالدین صالح 2194234 كفـءكفـء1352011/07/16 معلم

الشھیداسماعیل عمراالبتدائیة 2011/07/01 ایمان صالح صالح خضرى 2284594 كفـءكفـء1362011/07/16 معلم
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صبرى جاد اللة ع بالعركى 2011/07/01 ایمان عبد الحمید عبد الشافى عالم 2277661 كفـءكفـء1372011/07/16 معلم

جمال ابوالوفا ھارون االبتدائیة 2011/07/01 ایمان عبد النعیم  احمد  دمحم 2391742 كفـءكفـء1382011/07/16 معلم

ناصر بنجع جاھین 2011/03/01 ایمان عبده علي حسانین 1686723 كفـءكفـء1392011/02/22 معلم

فرشوط ع بنات 2011/03/01 ایمان عزیز راضى عطیة 1623171 كفـءكفـء1402011/02/22 معلم

الكوم االحمر 2011/07/01 ایمان فوزى عبد الحكیم عبد هللا 2373406 كفـءكفـء1412011/07/16 معلم

ریاض اطفال مدرسة البنات االبتدائیة 2011/03/01 ایمان دمحم احمد على 1544750 كفـءكفـء1422011/02/22 معلم

ابو ھریرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمن صباح یوشع غطاس 2266620 كفـءكفـء1432011/07/16 معلم

الشھید ولید عبد الستار ابو سحلى 2011/07/01 ایمن على ابوزید جابر 2329743 كفـءكفـء1442011/07/16 معلم

الشھید وسام منصور الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 أیناس دمحم سلیمان على 2357086 كفـءكفـء1452011/07/16 معلم

الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 بخیتھ بدرى خلف اللة محمود 2324703 كفـءكفـء1462011/07/16 معلم

القبیبة ع 2011/07/01 بدوى احمد سید على 2286557 كفـءكفـء1472011/07/16 معلم

الشھید أحمد حسین االعدادیھ بالعركى 2011/03/01 بسمة على محمود أبوالسعود 2021623 كفـءكفـء1482011/03/03 معلم

رفاعھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 بنوره محمود مصطفى مسعود 2330619 كفـءكفـء1492011/07/16 معلم

الشھید عبد الرازق خالف 2011/07/01 بھاء الدین ابو المجد دمحم حسن 1686763 كفـءكفـء1502011/07/16 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/07/01 بھاء دمحم ابو المجد خلف هللا 2286959 كفـءكفـء1512011/07/16 معلم

الشھید أحمد حسین االعدادیھ بالعركى 2011/07/01 بھاء دمحم عبدالمحسن دمحم 1687278 كفـءكفـء1522011/07/16 معلم

الشھید ابراھیم عبدالمجید طایع االعدادیھ 2011/07/01 بولس  نجیب فؤاد بطرس 2171777 كفـءكفـء1532011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 بولس جورج خلیل فلسطین 2351514 كفـءكفـء1542011/07/16 معلم

حاجر الدھسھ 2011/07/01 بیتر فایز عزى فرح 2276343 كفـءكفـء1552011/07/16 معلم

الشھید ابراھیم عبدالمجید طایع االعدادیھ 2011/03/01 بیتر فواكھ  میخائیل متوشلح 2138781 كفـءكفـء1562011/02/22 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/03/01 تغرید دمحم سقاو عبدالحكیم 1636231 كفـءكفـء1572011/02/22 معلم

خارفة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 تھانى احمد ابراھیم حسن 2324658 كفـءكفـء1582011/07/16 معلم

خارفة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 تھانى خیرى محمود ابراھیم 2266922 كفـءكفـء1592011/07/16 معلم

2011/07/01 الدھسة االعدادیة تیسیر عبدالوھاب دمحمین خلف هللا 1640642 كفـءكفـء1602011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 جاكلین یوسف فرح خرس 2218273 كفـءكفـء1612011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 جمال مرعى دمحم الحداد 2132342 كفـءكفـء1622011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 جورجیت غطاس برتوس نقده 2275726 كفـءكفـء1632011/07/16 معلم

الشھید ابراھیم عبدالمجید طایع االعدادیھ 2011/07/01 جورجیت یوسف فرح خرس 2277860 كفـءكفـء1642011/07/16 معلم

سیدى المغازى 2011/07/01 جون حسنى شحات میصائیل 2285685 كفـءكفـء1652011/07/16 معلم

)ریاض اطفال( رفاعھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 جیھان انور عبداللطیف على 1722484 كفـءكفـء1662011/03/01 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 جیھان انور محمود سالم 2286450 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

العسیرات الثانویة المشتركة 2011/07/01 حاتم  دمحم  حسین  أبو زید 2334300 كفـءكفـء1682011/07/16 معلم

التربیة الفكریة بفرشوط 2011/07/01 حاتم ابو الفتوح حامد صالح 2266686 كفـءكفـء1692011/07/16 معلم

رفاعھ للتعلیم االساسى 2004/06/15 حاتم عبدالحفیظ عثمان عبدالرحمن 2330584 كفـءكفـء1702011/07/16 معلم
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الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حازم محمود مصطفى خلیل 2324683 كفـءكفـء1712011/07/16 معلم

النقراشى 2011/07/01 حازم مصطفى بدوى ھمام 2285666 كفـءكفـء1722011/07/16 معلم

نجع خیربة االعدادیة 2011/07/01 حامد عبدالمعز مطاوع سالم 2175354 كفـءكفـء1732011/07/16 معلم

نجع شاھین االعدادیة بالدھسة 2011/07/01 حسام حسن محمود على 2266917 كفـءكفـء1742011/07/16 معلم

نجع شاھین االعدادیة بالدھسة 2011/07/01 حسام نجاتى بكر عبد المقصود 2266940 كفـءكفـء1752011/07/16 معلم

نجع خیربة 2011/07/01 حسن احمد حمد هللا على 2285706 كفـءكفـء1762011/07/16 معلم

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/03/01 حسن دمحم حسن ابراھیم 2132309 كفـءكفـء1772011/02/22 معلم

الحاج سالم 2011/07/01 حسین عبد الموجود دمحم على 2259187 كفـءكفـء1782011/07/16 معلم

سیدى ابو المعارف االعدادیة 2011/03/01 حشمت ھرني لوندي بشاي 1632242 كفـءكفـء1792011/02/22 معلم

جمال ابوالوفا ھارون االبتدائیة 2011/07/01 حنان  نتاجى رضوان حسن 2186337 كفـءكفـء1802011/07/16 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 حنان صھیون بسمرك برتان 2278398 كفـءكفـء1812011/07/16 معلم

الشھید احمد دمحم عبد الرحیم 2011/07/01 حنان عبالحمید صبرى احمد 2367440 كفـءكفـء1822011/07/16 معلم

ابو ھریرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حنان دمحم حسن محمود 2283982 كفـءكفـء1832011/07/16 معلم

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 حنان مرید ثابت عبد هللا 2276355 كفـءكفـء1842011/07/16 معلم

2011/07/01 الدھسة االعدادیة خالد احمد على عالم 2372277 كفـءكفـء1852011/07/16 معلم

ابراھیم القاضى المشتركة 2011/07/01 خالد جمال عبدالناصر توفیق دمحم 2276490 كفـءكفـء1862011/07/16 معلم

الشھید عبد الرازق خالف 2011/07/01 خالد عبد العظیم  عبد المجید  قاسم 2326038 كفـءكفـء1872011/07/16 معلم
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نجع خیربة 2011/03/01 خضرة دمحم دمحم حسن 2142311 كفـءكفـء1882011/02/22 معلم

الشھید ابراھیم عبدالمجید طایع االعدادیھ 2011/07/01 دعاء السید حسین السید 2291931 كفـءكفـء1892011/07/16 معلم

سیدى المغازى 2011/07/01 دعاء على دمحم احمد وھبھ 2209162 كفـءكفـء1902011/07/16 معلم

القبیبة 2011/07/01 دعاء علي احمد حفني 2379079 كفـءكفـء1912011/07/16 معلم

الشیخ الشرقاوى االعدادیھ 2011/07/01 دعاء كمال نصر الدین یونس 2281862 كفـءكفـء1922011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 دمیانھ ابراھیم عبید فرح 2278563 كفـءكفـء1932011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/03/01 رافت دمحم فاضل دمحم 1632513 كفـءكفـء1942011/03/03 معلم

فرشوط ع المھنیة 2011/07/01 رانیا  عبد العاطى  رشدى  على 2260282 كفـءكفـء1952011/07/16 معلم

الشھیداسماعیل عمراالبتدائیة 2011/07/01 رجاء جابر محمود امبابى 2286605 كفـءكفـء1962011/07/16 معلم

سیدى المغازى 2011/07/01 رجاء رشاد عبد الوھاب السمان 1636123 كفـءكفـء1972011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 رشاد حسن عبد المقصود حسن 2283960 كفـءكفـء1982011/07/16 معلم

ابراھیم القاضى المشتركة 2011/07/01 رضا عبدالحمید عطاهللا رسالن 2291940 كفـءكفـء1992011/07/16 معلم

ابو ھریرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رضا عبدالرازق دمحم حسب 2395910 كفـءكفـء2002011/07/16 معلم

الشھید ولید عبد الستار ابو سحلى 2011/07/01 رندا دمحم عبد الحى دمحم 2277919 كفـءكفـء2012011/07/16 معلم

القبیبة ع 2011/07/01 روزیت صالح داود جرجس 2245440 كفـءكفـء2022011/07/16 معلم

على خلیل 2011/07/01 رومانى شكرى شنودة عطا هللا 1543917 كفـءكفـء2032011/07/16 معلم

كوم البیجا ع 2011/07/01 رؤیات جاد الكریم احمد عبد هللا 2286949 كفـءكفـء2042011/07/16 معلم
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ابو ھریرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رؤیات دمحم عبدالحمید محمود 2194241 كفـءكفـء2052011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشباب 2011/07/01 زكیھ سعید فرج خلف هللا 2377640 كفـءكفـء2062011/07/16 معلم

2011/07/01 الشھید عامر حسیــن زھراء عبد الفتاح احمد ابو رحاب 2281839 كفـءكفـء2072011/07/16 معلم

الشھید یحیى دمحم ابوالمجد 2011/07/01 زینات  عبد العظیم عسران عثمان 2248058 كفـءكفـء2082011/07/16 معلم

الشھید احمد دمحم عبد الرحیم 2011/07/01 زینب ابو الوفاء صدیق احمد 1620989 كفـءكفـء2092011/07/16 معلم

ابراھیم القاضى المشتركة 2011/07/01 زینب رمضان عبد الراضى حسان 2291930 كفـءكفـء2102011/07/16 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/07/01 زینب صدقى احمد موسى 2245343 كفـءكفـء2112011/07/16 معلم

على خلیل 2011/07/01 زینب على عثمان مھران 2259407 كفـءكفـء2122011/07/16 معلم

ابراھیم القاضى المشتركة 2011/07/01 زینب دمحم  ابراھیم عبد اللطیف 2291942 كفـءكفـء2132011/07/16 معلم

ابو ھریرة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 زینب محمود الراوى مسعود 2306888 كفـءكفـء2142011/07/16 معلم

الشھید عبد الرازق خالف 2011/07/01 زینب محمود عبدالشافى محمود 2324578 كفـءكفـء2152011/07/16 معلم

نجع خیربة االعدادیة 2011/03/01 زینب نجیب رشوان ابوالسعود 2172077 كفـءكفـء2162011/02/22 معلم

نجع شاھین االعدادیة بالدھسة 2011/07/01 سامى بثوث لظیم بندرى 2277801 كفـءكفـء2172011/07/16 معلم

الشھید ولید عبد الستار ابو سحلى 2011/03/01 سامیة عیاد جورجیوس رضى 1623160 كفـءكفـء2182011/02/22 معلم

الشھید أحمد حسین االعدادیھ بالعركى 2011/07/01 سحر احمد دمحم یوسف 2285206 كفـءكفـء2192011/07/16 معلم

الكوم االحمر 2011/07/01 سحر سماحة دمحم عبد الشافى 2371380 كفـءكفـء2202011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة المشتركةبالعركى 2011/03/01 سحر عبده محمود احمد 1752598 كفـءكفـء2212011/03/03 معلم
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ریاض االطفال الجدیدة بفرشوط 2011/03/01 سحر عنتر سید صدیق 1543901 كفـءكفـء2222011/02/22 معلم

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 سحر محمود حسن محمود 2284619 كفـءكفـء2232011/07/16 معلم

رفاعة للتعلیم االساسى 2011/07/01 سحر منیر مرقص ابراھیم 1716337 كفـءكفـء2242011/07/16 معلم

فرشوط الجدیده 2011/03/01 سعاد كمال بخیت مغیث 1686690 كفـءكفـء2252011/02/22 معلم

نجع الشیخ الشرقاوى 2011/07/01 سعاده دمحم سلیمان جابر 2377521 كفـءكفـء2262011/07/16 معلم

ریاض االطفال بخارفة 2011/02/22 سعدیھ حسن سلیم احمد 2142070 كفـءكفـء2272011/02/22 معلم

2011/07/01 الشھید عامر حسیــن سعودات حسن دمحم جھالن 2281944 كفـءكفـء2282011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 سلوى عبدالباسط احمد دردیر 2351575 كفـءكفـء2292011/07/16 معلم

ریاض االطفال الجدیدة بفرشوط 2011/03/01 سلوى محمود السید تغیان 1546072 كفـءكفـء2302011/02/22 معلم

القاضى الخاصة المعانة بفرشوط 2011/07/01 سلوى محمود حسن محمود 2291960 كفـءكفـء2312011/07/16 معلم

الشھید احمد دمحم عبد الرحیم 2011/07/01 سلیمان عبدة دمحم سلیمان 2350632 كفـءكفـء2322011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة المشتركةبالعركى 2011/07/01 سماح خلف هللا بكرى خلف هللا 2285181 كفـءكفـء2332011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/03/01 سماح سمیح صدیق سحلول 1687259 كفـءكفـء2342011/02/22 معلم

2011/03/01 الشھید عامر حسیــن سماح دمحم احمد على 1687125 كفـءكفـء2352011/02/22 معلم

دمحم محمود علیو 2011/07/01 سمر احمد ابو المجد عمران 2135197 كفـءكفـء2362011/07/16 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 سمیر عبده سمان عثمان 2286536 كفـءكفـء2372011/07/01 معلم

القبیبة ع 2011/07/01 سمیره احمد جابر ھمام 2284020 كفـءكفـء2382011/07/16 معلم
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فرشوط الجدیده 2011/07/01 سناء ابو القاسم سلیم فرج 2285658 كفـءكفـء2392011/07/16 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 سناء جالل عبد الوھاب مصطفى 2285689 كفـءكفـء2402011/07/16 معلم

كوم البیجا ع 2011/03/01 سناء عبدالفتاح عبدالصبور سنجاب 2125661 كفـءكفـء2412011/02/22 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 سھام صھیون بسمرك برتان 2283936 كفـءكفـء2422011/07/16 معلم

2011/07/01 الدھسة االعدادیة سھیر  دمحم  خلیفة  على 2384328 كفـءكفـء2432011/07/16 معلم

الشھید ولید عبد الستار ابو سحلى 2011/07/01 سھیر عبادى احمد ضمرانى 2277921 كفـءكفـء2442011/07/16 معلم

الشھید ولید عبد الستار ابو سحلى 2011/07/01 سوزان اسكاروس بسكالس اسكاروس 2260285 كفـءكفـء2452011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 سوزان نعیم مترى مرقص 2276363 كفـءكفـء2462011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/03/01 سوزى سان داود بباوى 1636376 كفـءكفـء2472011/02/22 معلم

الشھیداسماعیل عمراالبتدائیة 2011/07/01 سوسن لطفى فاوى مصطفى 2277601 كفـءكفـء2482011/07/16 معلم

الحاج سالم 2011/07/01 سید  عبد الموجود دمحم على 2259183 كفـءكفـء2492011/07/16 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 شریف احمد یمنى حسین 2286451 كفـءكفـء2502011/07/01 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/07/01 شریف نتاجى عبد ربھ عالم 2171790 كفـءكفـء2512011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 شرین عبدالمعز محمود عثمان 2353070 كفـءكفـء2522011/07/16 معلم

الشھید احمد دمحم عبد الرحیم 2011/07/01 شرین فاوى مرسى فاوى 2285222 كفـءكفـء2532011/07/16 معلم

رفاعة 2011/07/01 شریھان دمحم عبدالحكیم یونس 2188206 كفـءكفـء2542011/07/16 معلم

نجع خیربة 2011/07/01 شعبان حماده احمد رضوان 2276378 كفـءكفـء2552011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6676 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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األعلي

خارفة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شعبان صبرى على حسن 2285707 كفـءكفـء2562011/07/16 معلم

نجع شاھین االعدادیة بالدھسة 2011/07/01 شنوده افرام مرقص القمص 2377986 كفـءكفـء2572011/07/16 معلم

خارفة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شھیره عبد الفتاح صادق على 2285705 كفـءكفـء2582011/07/16 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/03/01 شیرین ابراھیم حسین دمحم 1687315 كفـءكفـء2592011/03/01 معلم

نجع خیربة االعدادیة 2011/02/22 شیرین سعد عیاد روفائیل 1625154 كفـءكفـء2602011/02/22 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 شیرین قدیس بجیمى بوھمان 2276473 كفـءكفـء2612011/07/16 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 شیماء احمد فؤاد یس 2334691 كفـءكفـء2622011/07/16 معلم

ریاض اطفال مدرسة البنات االبتدائیة 2011/07/01 شیماء ثروت حسن دمحمین 1549031 كفـءكفـء2632011/07/16 معلم

القاضى الخاصة المعانة بفرشوط 2011/07/01 شیماء عبد الفتاح  خلف هللا عاصى 2235994 كفـءكفـء2642011/07/16 معلم

الشھید أحمد حسین االعدادیھ بالعركى 2011/07/01 شیماء فتحى حسن احمد 2238011 كفـءكفـء2652011/07/16 معلم

فرشوط ع المھنیة 2011/07/01 صفاء  على  احمد حفنى 2295152 كفـءكفـء2662011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة 2011/07/01 صفاء عبد الرازق دمحم یوسف 2285186 كفـءكفـء2672011/07/16 معلم

رفاعھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 صفاء محمود احمد محمود 2132422 كفـءكفـء2682011/02/22 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 صفیھ سید صالح بریجى 2286492 كفـءكفـء2692011/07/01 معلم

التربیة الفكریة بفرشوط 2011/07/01 ضیاء دمحم ابو الوفا فاضل 2278552 كفـءكفـء2702011/07/16 معلم

الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عادل   بطرس متوشلح قدیس 2190401 كفـءكفـء2712011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق بكوم البیجا 2011/07/01 عادل عبد الفتاح ابراھیم رسالن 2275784 كفـءكفـء2722011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/03/01 الشھید عامر حسیــن عاطف فتحى عبد الظاھر حفنى 1543877 كفـءكفـء2732011/02/22 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/07/01 عامر محمود ھرون محمود 1636266 كفـءكفـء2742011/07/16 معلم

الكوم االحمر 2011/07/01 عایده اسناده فایز جاد الرب 2373410 كفـءكفـء2752011/07/16 معلم

الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عبد الحمید احمد  عبد اللطیف احمد 2259401 كفـءكفـء2762011/07/16 معلم

صبرى جاد اللة ع بالعركى 2011/03/01 عبد الرازق ابراھیم عبد النافع ابراھیم 1691606 كفـءكفـء2772011/02/22 معلم

فرشوط الثانویة الزراعیة 2011/03/01 عبیر زكي ابو الوفا علي 1631983 كفـءكفـء2782011/02/22 معلم

فرشوط ع المھنیة 2011/03/01 عبیر عبد الفتاح دمحم عمر 1687786 كفـءكفـء2792011/03/03 معلم

جمال ابوالوفا ھارون االبتدائیة 2011/07/01 عبیر دمحم حلمى رضوان 2139967 كفـءكفـء2802011/07/16 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/03/01 عبیر مختار عبد الجواد دمحم 1544477 كفـءكفـء2812011/02/22 معلم

الحاج سالم االعدادیة 2011/07/01 عثمان ربیع عثمان رضوان 2171768 كفـءكفـء2822011/07/16 معلم

2011/07/01 الشھید عامر حسیــن عدویھ على  دمحم احمد 2281979 كفـءكفـء2832011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 عزه جمال حلمى احمد 2266928 كفـءكفـء2842011/07/16 معلم

ریاض اطفال بمدرسة الشھید اسماعیل عمر 
بالعسیرات

2011/03/01 عزه دمحم على دردیر 1687490 كفـءكفـء2852011/03/03 معلم

كوم البیجا ع 2011/07/01 عصام  الصغیر  بكري ابراھیم 2334297 كفـءكفـء2862011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 عصام الدین حسن محمود دمحم 2277751 كفـءكفـء2872011/07/16 معلم

الحاج سالم االعدادیة 2011/07/01 عصام حمدى حسن عبدالرحمن 2357450 كفـءكفـء2882011/07/16 معلم

كوم البیجا ع 2011/07/01 عصام دمحم ابوالمجد خلف هللا 1765454 كفـءكفـء2892011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

فرشوط ع بنات 2011/07/01 عال عبد الحكیم دمحم عبد المطلب 2284559 كفـءكفـء2902011/07/16 معلم

كوم البیجا ع 2011/07/01 عالء  محمود  دمحم  توفیق 2334320 كفـءكفـء2912011/07/16 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 عمادالدین حمدان ابراھیم احمد 2292194 كفـءكفـء2922011/07/16 معلم

رفاعة 2011/07/01 عمر احمد جابر ھمام 2227757 كفـءكفـء2932011/07/16 معلم

رفاعھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 عمر دمحم على یوسف 2177577 كفـءكفـء2942011/07/16 معلم

2011/07/01 الشھید عامر حسیــن عمرو احمد عالم مھران 2285210 كفـءكفـء2952011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عمرو العربى دمحم حسین 2379100 كفـءكفـء2962011/07/16 معلم

القبیبة ع 2011/07/01 عوض سالم عبد الغنى سالم 2377208 كفـءكفـء2972011/07/16 معلم

صبرى جاد اللة ع بالعركى 2011/07/01 غاده عتعوت عبد المقصود محمود 2281338 كفـءكفـء2982011/07/16 معلم

رفاعھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 غالب عبود عبد الغنى محمود 2135913 كفـءكفـء2992011/03/03 معلم

الكوم االحمر 2011/03/01 فاتن رشاد احمد عسران 2079317 كفـءكفـء3002011/02/22 معلم

2011/03/01 حاجر الدھسة تعلیم اساسى فاتن عبد المنعم  على  احمد 1687736 كفـءكفـء3012011/02/22 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 فاطمة ابوالمجد زكى احمد 2357389 كفـءكفـء3022011/07/16 معلم

صبرى جاد اللة ع بالعركى 2011/03/01 فاطمة دمحم حسن محمود 1688229 كفـءكفـء3032011/02/22 معلم

رفاعھ للتعلیم االساسى 2011/03/01 فاطمھ  دمحم رضوان دمحم 2228131 كفـءكفـء3042011/03/03 معلم

ریاض االطفال الجدیدة بفرشوط 2011/03/01 فاطمھ فوزى عبد العزیز احمد 2136602 كفـءكفـء3052011/02/22 معلم

الشھید ابراھیم عبدالمجید طایع االعدادیھ 2011/03/01 فتحى ابو الحمد عبد هللا عبد الحلیم 1560553 كفـءكفـء3062011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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األعلي

ریاض اطفال الشیخ رجب 2011/03/01 فلایر طلب ابو الیزید اسماعیل 1688280 كفـءكفـء3072011/03/03 معلم

رفاعة 2011/07/01 فرید شوقى جبریل دمحم 2183368 كفـءكفـء3082011/07/16 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/07/01 فیصل احمد اسماعیل ابو العال 2380705 كفـءكفـء3092011/07/16 معلم

فصول نجع القاضى االعدادیة 2011/07/01 فیفیان باسلیوس فیلبس شنوده 2234792 كفـءكفـء3102011/07/16 معلم

نجع خیربة 2011/07/01 كاترین ناجح ونیس حكیم 2278545 كفـءكفـء3112011/07/16 معلم

كوم البیجا ع 2011/07/01 كرم  دمحم احمد دمحم 2334294 كفـءكفـء3122011/07/16 معلم

الشیخ الشرقاوى االعدادیھ 2011/03/01 كرم حمدى بكرى حسین 1688386 كفـءكفـء3132011/03/03 معلم

القاضى الخاصة المعانة بفرشوط 2011/03/01 كریمة ربیع حسین حمدون 1640969 كفـءكفـء3142011/03/03 معلم

نجع الشیخ الشرقاوى 2011/07/01 كریمھ اسماعیل عبدالاله اسماعیل 2177268 كفـءكفـء3152011/07/16 معلم

2011/03/01 دمحم حمزه أبوسحلى كریمھ حلمى دسوقى ابراھیم 2246847 كفـءكفـء3162011/02/22 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 كریمھ على حمدى رسالن 1640710 كفـءكفـء3172011/07/16 معلم

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 كمال  احمد سرور رضوان 2231541 كفـءكفـء3182011/07/16 معلم

ریاض اطفال بمدرسة ابو ھریره 2011/07/01 لمیاء السید البدوى یونس محفوظ 2260364 كفـءكفـء3192011/07/16 معلم

رفاعة للتعلیم االساسى 2011/03/01 لمیاء دمحم ابراھیم دمحم 1634292 كفـءكفـء3202011/03/03 معلم

ریاض اطفال مدرسة البنات االبتدائیة 2011/03/01 لیلي تمام ابو الوفا تمام 1688026 كفـءكفـء3212011/02/22 معلم

الشھید ابراھیم عبدالمجید طایع االعدادیھ 2011/07/01 مارسیل جمیل فھمى عبد النور 2281779 كفـءكفـء3222011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة 2011/07/01 مارسیل صلیب فخرى حبیب 2351742 كفـءكفـء3232011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 مارى امین ایوب توفیق 2330479 كفـءكفـء3242011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة 2011/07/01 مارى خمیس نصیف مقار 2351569 كفـءكفـء3252011/07/16 معلم

رفاعة للتعلیم االساسى 2011/03/01 ماریانا رومانى نجیب فرح 2135244 كفـءكفـء3262011/03/03 معلم

الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مایكل بالمون عبدالسید مجلع 2351321 كفـءكفـء3272011/07/16 معلم

الحاج سالم 2011/07/01 مایكل وجیھ ھنرى برناب 2259181 كفـءكفـء3282011/07/16 معلم

2011/07/01 الشھید عامر حسیــن مبروكة احمد غالب على 1560816 كفـءكفـء3292011/07/16 معلم

كوم البجا 2011/07/01 محاسن عبد المنصف احمد سلیمان 2285708 كفـءكفـء3302011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 محسن فكرى عبد السمیع عبد العزیز 2138878 كفـءكفـء3312011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم  ابراھیم دمحم ابراھیم 2395870 كفـءكفـء3322011/07/16 معلم

كوم البیجا ع 2011/07/01 دمحم  خلیل حسن  وزیرى 2184175 كفـءكفـء3332011/07/16 معلم

فصول نجع القاضى االعدادیة 2011/07/01 دمحم احمد المصطفى عبد الغنى السید 2286963 كفـءكفـء3342011/07/16 معلم

الشھید عبد الرازق خالف 2011/07/01 دمحم احمد دمحم ابراھیم 2292195 كفـءكفـء3352011/07/16 معلم

الشھید احمد دمحم عبد الرحیم 2011/07/01 دمحم احمد دمحم ابو الوفا 2285147 كفـءكفـء3362011/07/16 معلم

الحریھ االبتدائیھ بالعركى 2011/07/01 دمحم احمد دمحم درویش 2285216 كفـءكفـء3372011/07/16 معلم

العسیرات الثانویة المشتركة 2011/03/01 دمحم جاد الكریم   عبد العظیم محمود 2246898 كفـءكفـء3382011/02/22 معلم

2011/07/01 الدھسة االعدادیة دمحم حلمي یونس دمحم 1632006 كفـءكفـء3392011/07/16 معلم

رفاعة 2011/07/01 دمحم حماده احمد دمحم 2276218 كفـءكفـء3402011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم سعد مسعود وزیرى 2352325 كفـءكفـء3412011/07/16 معلم

سیدى المغازى 2011/07/01 دمحم سید عبد النعیم اسماعیل 2285686 كفـءكفـء3422011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة المشتركةبالعركى 2011/07/01 دمحم عاطف احمد الدردیر جادهللا 1752459 كفـءكفـء3432011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم عبد الستار دمحم  امین 2258611 كفـءكفـء3442011/07/16 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 دمحم عبد الصبور احمد عثمان 2284622 فوق المتوسطكفـء3452011/07/01 معلم

2011/03/01 الدھسة االعدادیة دمحم عبدالجابر محمود سالم 1639536 كفـءكفـء3462011/03/03 معلم

الشھید ابراھیم عبدالمجید طایع االعدادیھ 2011/07/01 دمحم عدلى مطاوع قاسم 2305888 كفـءكفـء3472011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم عدلى ھمام احمد 2350240 كفـءكفـء3482011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم على دمحم  على 2278584 كفـءكفـء3492011/07/16 معلم

حسین ابو الحاج 2011/07/01 دمحم فتحى ابو الحمد ابراھیم 2284584 كفـءكفـء3502011/07/16 معلم

الشھید أحمد حسین االعدادیھ بالعركى 2011/07/01 دمحم مسعود ابوالوفا على 2229243 كفـءكفـء3512011/07/16 معلم

الشھید أحمد حسین االعدادیھ بالعركى 2011/07/01 دمحم معوض احمد عثمان 2285198 كفـءكفـء3522011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 محمود احمد سلیمان احمد 2283962 كفـءكفـء3532011/07/16 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 محمود احمد عبد الكریم حسن 1691881 كفـءكفـء3542011/07/01 معلم

نجع الشیخ الشرقاوى 2011/07/01 محمود سعدى محمود احمد 2278349 كفـءكفـء3552011/07/16 معلم

فصول نجع صفر ع 2011/07/01 محمود سلیم احمد محمود 2350634 كفـءكفـء3562011/07/16 معلم

خارفة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 محمود عبد الرحیم ابو الوفا عبد الرحیم 2285701 كفـءكفـء3572011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

فرشوط الجدیده 2011/03/01 محمود عبد الفتاح دمحم عبد العزیز 1686958 كفـءكفـء3582011/03/03 معلم

دمحم محمود علیو 2011/07/01 محمود عبدالاله عبدالعزیز دمحم 2199750 كفـءكفـء3592011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 محمود فتحى معبد عابد 2351824 كفـءكفـء3602011/07/16 معلم

الحاج سالم 2007/04/30 محمود قاعود دیاب عبدهللا 2266637 كفـءكفـء3612011/07/16 معلم

حسین ابو الحاج 2010/11/25 محمود كمال عطیھ عبد العال 1539570 كفـءكفـء3622011/07/16 معلم

على خلیل 2011/07/01 محمود لطفى الطاھر احمد 2260367 كفـءكفـء3632011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 محمود دمحم ذاكر دمحم 2286480 كفـءكفـء3642011/07/16 معلم

الحاج سالم 2011/07/01 مدحت دمحم احمد دمحم خلیل 2285668 كفـءكفـء3652011/07/16 معلم

الشھید أحمد حسین االعدادیھ بالعركى 2011/03/01 مرسا عیسى مكردى رزق هللا 1628715 كفـءكفـء3662011/02/22 معلم

رفاعة 2011/07/01 مرفت ابوالمجد سلیم دمحم 2400956 كفـءكفـء3672011/07/16 معلم

ابراھیم القاضى المشتركة 2011/07/01 مروة صابر مسعود عبد الرحیم 2291935 كفـءكفـء3682011/07/16 معلم

ریاض اطفال مدرسة البنات االبتدائیة 2011/03/01 مروه  احمد  حسن دمحمین 2246904 كفـءكفـء3692011/03/03 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 مروه یوسف قاسم صابر 2285694 كفـءكفـء3702011/07/16 معلم

الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مروى دمحم على قندیل 2324598 كفـءكفـء3712011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/03/01 مریانا جرجس حنا ابراھیم 2139923 كفـءكفـء3722011/02/22 معلم

فرشوط ع المھنیة 2011/03/01 مریانة نادى زكى یعقوب 1632304 كفـءكفـء3732011/02/22 معلم

فرشوط ع المھنیة 2011/07/01 مریم انور صابر رمسیس 2286598 كفـءكفـء3742011/07/16 معلم
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فرشوط الجدیده 2011/03/01 مریم خلیل فرج هللا خلیل 1686934 كفـءكفـء3752011/02/22 معلم

الشھید ولید عبد الستار ابو سحلى 2011/07/01 مریم ماھر خلیل اقالدیوس 2243163 كفـءكفـء3762011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/03/01 مریم ممدوح صموئیل رومانى 1691624 كفـءكفـء3772011/03/03 معلم

القبیبة ع 2011/03/01 مریم نبیل فكرى بھنا 1622758 كفـءكفـء3782011/03/03 معلم

2011/07/01 الشھید عامر حسیــن مسعد دمحم عطیھ دمحم 2285196 كفـءكفـء3792011/07/16 معلم

نجع خیربة االعدادیة 2011/03/01 مشیرة نجیب رشوان ابو السعود 2172109 كفـءكفـء3802011/02/22 معلم

ریاض اطفال دمحم محمود ابو علیو 2011/03/01 مشیره دمحم علي مسعود 1688094 كفـءكفـء3812011/02/22 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مصطفى بھلول احمد على 2351841 كفـءكفـء3822011/07/16 معلم

القبیبة 2009/04/15 مصطفى عدلى دمحم احمد 2373403 كفـءكفـء3832011/07/16 معلم

ابوبكر الصدیق بكوم البیجا 2011/07/01 مصطفى محمود دمحم احمد 2228150 كفـءكفـء3842011/07/16 معلم

سیدى ابو المعارف االعدادیة 2011/07/01 معتز على محمود سلیمان 2378032 كفـءكفـء3852011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/03/01 مالك میخائیل ثابت ابادیر 1752904 كفـءكفـء3862011/02/22 معلم

2011/03/01 الدھسة االعدادیة منال اسعد صدقى ساویرس 1752098 كفـءكفـء3872011/03/03 معلم

الشھیداسماعیل عمراالبتدائیة 2011/07/01 منال على عبداللطیف عبداللة 2351588 كفـءكفـء3882011/07/16 معلم

2011/07/01 الشھید عامر حسیــن منال دمحم احمد عبد اللطیف 2285190 كفـءكفـء3892011/07/16 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/03/01 منتصر عبد العظیم عسران عثمان 1687235 كفـءكفـء3902011/02/22 معلم

القاضى الخاصة المعانة بفرشوط 2011/07/01 منى  محمود امین عباس 2258601 كفـءكفـء3912011/07/16 معلم
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القبیبة ع 2011/03/01 منى احمد ھمام سید 1549675 كفـءكفـء3922011/02/22 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/07/01 منى عبد الرازق عبد اللطیف محمود 2277698 كفـءكفـء3932011/07/16 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 منى عبد الوھاب یوسف امین 2284535 كفـءكفـء3942011/07/01 معلم

ابوبكر الصدیق بكوم البیجا 2011/07/01 منى على محمود احمد 1552794 كفـءكفـء3952011/07/16 معلم

رفاعھ للتعلیم االساسى 2011/07/01 منى دمحم ابو الحسن رفاعى 2329752 كفـءكفـء3962011/07/16 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 مھا  یمنى دمحم عبد هللا 2258589 كفـءكفـء3972011/07/16 معلم

السادات االعدادیة بنین 2011/07/01 مؤمن محمود حسن محمود 2285697 كفـءكفـء3982011/07/16 معلم

البنات االبتدائیة 2011/07/01 مى عبد الفتاح احمد محمود 2398550 كفـءكفـء3992011/07/16 معلم

صبرى جاد اللة ع بالعركى 2011/07/01 میرفت عبد المنعم ابو المجد ابو الحسن 2277662 كفـءكفـء4002011/07/16 معلم

فصول العركى الثانویة المشتركة 2011/07/01 میالد البرتى نصیف لوز 2245538 كفـءكفـء4012011/07/16 معلم

الكوم االحمر 2011/03/01 میالد رسیم حكیم ارمیس 2063200 كفـءكفـء4022011/02/22 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 میمى مریس عطا هللا محارب 2285691 كفـءكفـء4032011/07/16 معلم

الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مینا حنا ھابیل طونى 2329700 كفـءكفـء4042011/07/16 معلم

الشھید ابراھیم عبدالمجید طایع االعدادیھ 2011/07/01 مینا سمیر خیرى فاخورى 2276100 كفـءكفـء4052011/07/16 معلم

جمال ابوالوفا ھارون االبتدائیة 2011/07/01 نادیھ دمحم حماده دمحم 2061057 كفـءكفـء4062011/07/16 معلم

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 نانسى فایز شوقى ورد 2266937 كفـءكفـء4072011/07/16 معلم

الشھید یحیى دمحم ابوالمجد 2011/03/01 ناھد نجیب دمحم محمود 2138780 كفـءكفـء4082011/02/22 معلم
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الحاج سالم 2011/07/01 نجاح عبد الوھاب احمد عیسى 2285664 كفـءكفـء4092011/07/16 معلم

الكوم االحمر 2011/07/01 نجالء  فتحى  عبد الباقى  سید 2372465 كفـءكفـء4102011/07/16 معلم

رفاعة للتعلیم االساسى 2011/07/01 نجالء ابوالسعود دردیر محمود 2373407 كفـءكفـء4112011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 نجالء صبحى عبد الحمید عبد المجید 2266926 كفـءكفـء4122011/07/16 معلم

الشھید احمد دمحم عبد الرحیم 2011/03/01 نجالء فتحى عطیھ عمر 2099974 كفـءكفـء4132011/02/22 معلم

الشھید یحیى دمحم ابوالمجد 2011/07/01 نجالء فتحى محمود على 2377515 كفـءكفـء4142011/07/16 معلم

كوم البیجا ع 2011/03/01 نجالء فتحي عبد المتجلي دمحم 1688364 كفـءكفـء4152011/03/03 معلم

الكوم االحمر 2011/03/01 نجالء دمحم السید تغیان 2136028 كفـءكفـء4162011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة المشتركةبالعركى 2011/07/01 نجوى لطیف عزمى عبد الشھید 2280198 كفـءكفـء4172011/07/16 معلم

كوم البجا 2011/07/01 نرجس برسوم سدراك محارب 2285709 كفـءكفـء4182011/07/16 معلم

صبرى جاد اللة ع بالعركى 2011/07/01 نرمین تكلھ بضابا تكلھ 2277658 كفـءكفـء4192011/07/16 معلم

دمحم محمود علیو 2011/03/01 نسمھ عبدالراضى سالم حامد 2218511 كفـءكفـء4202011/02/22 معلم

الشھید أحمد حسین االعدادیھ بالعركى 2011/07/01 نشات زاھر  مالقى اسحاق 2274398 كفـءكفـء4212011/07/16 معلم

الشیخ رجب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نشوى  حسن احمد اسماعیل 2368046 كفـءكفـء4222011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 نشوى احمد فھمى احمد 2139040 كفـءكفـء4232011/07/16 معلم

القبیبة 2011/07/01 نشوى عبدالوھاب محمود دمحم 2377388 كفـءكفـء4242011/07/16 معلم

القاضى الخاصة المعانة بفرشوط 2011/07/01 نشوى دمحم حسین مرسى 2281860 كفـءكفـء4252011/07/16 معلم
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فرشوط ع بنات 2011/07/01 نفیسھ دمحم رمزى عز الدین دمحم 2277838 كفـءكفـء4262011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2011/07/01 نھى احمد فھمى احمد 2245301 كفـءكفـء4272011/07/16 معلم

على خلیل 2011/07/01 نور الدین عكاشھ اسماعیل على 2260366 كفـءكفـء4282011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الزراعیة 2011/03/01 نیفین ادوارد رمزى لطیف 1640989 كفـءكفـء4292011/02/22 معلم

الشیخ الشرقاوى االعدادیھ 2010/12/25 نیفین صبرى ظریف بشیر 2354642 كفـءكفـء4302011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 نیفین ماھر مملوك صدیق 2291962 كفـءكفـء4312011/07/16 معلم

االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 نیفین موریس عبدالسید ھنرى 2330438 كفـءكفـء4322011/07/16 معلم

ناصر العسیرات ع 2011/07/01 ھالھ  دمحم فؤاد عالء الدین 2291963 كفـءكفـء4332011/07/01 معلم

جمال ابوالوفا ھارون االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ دمحم على محمود 2284458 كفـءكفـء4342011/07/16 معلم

2011/07/01 الدھسة االعدادیة ھانى عبد الحارص عید ابو الفضل 2171783 كفـءكفـء4352011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 ھبة هللا محمود ناصر مكى 1632426 كفـءكفـء4362011/03/03 معلم

سیدى المغازى 2011/03/01 ھدى لطفى عزالدین امین 1769553 كفـءكفـء4372011/03/03 معلم

ریاض اطفال الشباب 2011/07/01 ھدى محمود حسین عطاى 2282000 كفـءكفـء4382011/07/16 معلم

الحاج سالم 2011/07/01 ھدیھ محمود شھدى دمحم 2259190 كفـءكفـء4392011/07/16 معلم

الشھید وسام منصور الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 ھشام صبري تمام  خلف هللا 1688440 كفـءكفـء4402011/02/22 معلم

ابوبكر الصدیق بكوم البیجا 2011/07/01 ھشام مختار ماجد ابراھیم 2259281 كفـءكفـء4412011/07/16 معلم

القبیبة ع 2011/07/01 ھمام احمد ھمام سید 2364231 كفـءكفـء4422011/07/16 معلم
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االبتدائیة المشتركة بفرشوط 2011/07/01 ھناء على عطا محمود 1687697 كفـءكفـء4432011/07/16 معلم

سیدى المغازى 2011/03/01 ھناء مسعود حسین على 1814843 كفـءكفـء4442011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشیخ رجب 2011/07/01 ھیام عبدالسمیع احمد محمود 2259199 كفـءكفـء4452011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 وائل  حمدى فھمى توفیق 2248959 كفـءكفـء4462011/07/16 معلم

على خلیل 2011/07/01 وفاء احمد عبد الرحمن دمحم 2260298 كفـءكفـء4472011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة الصناعیة بنین 2011/03/01 وفاء حسن ابو المجد محمود 1620646 كفـءكفـء4482011/03/03 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/03/01 وفاء زكي عباس فراج 1691533 كفـءكفـء4492011/03/03 معلم

الكوم االحمر االعدادیة 2011/03/01 وفاء سید عبد الرحیم سلیمان 1670590 كفـءكفـء4502011/02/22 معلم

الكوم االحمر 2011/07/01 وفاء عبد العاطى  سلیمان  خلف هللا 2376822 كفـءكفـء4512011/07/16 معلم

فرشوط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 وفاء عربى دمحم حسین 2397895 كفـءكفـء4522011/07/16 معلم

الدھسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 وفاء دمحم  عبد المحسن دمحم 2235764 كفـءكفـء4532011/07/16 معلم

دمحم محمود علیو 2011/07/01 وفاء دمحم تمام محمود 2285144 كفـءكفـء4542011/07/16 معلم

الشھید أحمد حسین االعدادیھ بالعركى 2011/07/01 وفاء دمحم عبد الحفیظ سلیمان 2277799 كفـءكفـء4552011/07/16 معلم

فرشوط ع بنات 2008/03/04 والء دمحم رفعت احمد 1691536 كفـءكفـء4562011/02/22 معلم

فرشوط الجدیده 2011/07/01 یاسر على جاد الرب حسن 2278411 كفـءكفـء4572011/07/16 معلم

الشھید احمد دمحم عبد الرحیم 2011/03/01 یسرا ابو المعارف على حسین 1620973 كفـءكفـء4582011/02/22 معلم

سیدى المغازى 2011/07/01 یوستینا غبلایر قیصر نصرهللا 2266615 كفـءكفـء4592011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6688 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قفطقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 ایمان احمد مبارك دمحم 2387560 كفـءكفـء12011/07/16 أمین مكتبة

الھدالب ع 2011/07/01 حمیده عطیتو احمد عبدهللا 2402123 كفـءكفـء22011/07/16 أمین مكتبة

قفط ع المشتركة 2011/07/01 حنان محمود عبدالمقصود عبدالرحمن 2286852 كفـءكفـء32011/07/16 أمین مكتبة

قفط الثانویة بنات 2011/07/01 یحیا حامد مغیربى درویش 1792851 كفـءكفـء42011/07/16 أمین مكتبة

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 احمد دیاب احمد على 2217543 كفـءكفـء52011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبدالحلیم دنقل ع 2011/07/01 اسماء ابوالحسن خیر حامد 2319281 كفـءكفـء62011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

العویضات الجدیدة 2011/07/01 جمال عبدالحكیم مغربى مصطفى 2395004 كفـءكفـء72011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

مدرسة البراھمھ الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 سلوى عبدالاله مبارك حسین 2403055 كفـءكفـء82011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 شرین دمحم رمضان دمحم 2219890 كفـءكفـء92011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

البارود االعدادیة 2011/07/01 فاطمھ عبدالوھاب ابوالحسن مصطفى 2375155 كفـءكفـء102011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

نجع الحجیرى ع 2011/07/01 دمحم  رمضان على دمحم 2284398 كفـءكفـء112011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید ابو الحجاج 2011/07/01 نادیھ دمحم عزت عبد الحلیم دمحم 2218164 كفـءكفـء122011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

النھضة االبتدائیة بقفط 2011/07/01 ھبھ عبد الجلیل احمد عبد الجلیل 2225373 كفـءكفـء132011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الظافریة ع 2011/07/01 ھناء حمدهللا دمحم محارب 2288570 كفـءكفـء142011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 وفاء  مصطفى  زغلول  محمود 2292010 كفـءكفـء152011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/02/21 عمر صالح محمود محمود 2220059 كفـءكفـء162011/02/22 أخصائى تكنولوجیا

قفط الثانویة بنین 2011/07/01 احمد عبدالنعیم احمد سلیم 2240752 كفـءكفـء172011/07/16 أخصائى نفسى
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قفط ع المشتركة 2011/07/01 اسماء ابوالصفا ابوالوفا احمد 2370796 كفـءكفـء182011/07/16 أخصائى نفسى

وحدة البراھمة الجدیدة 2011/07/01 اسماء حسن دردیر ابراھیم 2278918 كفـءكفـء192011/07/16 أخصائى نفسى

الھدالب ع 2011/07/01 الھام على نصر على 2372512 كفـءكفـء202011/07/16 أخصائى نفسى

قفط الثانویة بنات 2011/07/01 ایمان رمضان احمد سلیمان 2303905 كفـءكفـء212011/07/16 أخصائى نفسى

الشیخیة االعدادیة 2011/07/01 ایمان على دمحم احمد 2266888 كفـءكفـء222011/07/16 أخصائى نفسى

الشھید فؤاد  ع 2011/07/01 حنان دمحم حامد عبدهللا 2242273 كفـءكفـء232011/07/16 أخصائى نفسى

النھضة االبتدائیة بقفط 2011/07/01 ساره جبل عبدالراضى على 2277659 كفـءكفـء242011/07/16 أخصائى نفسى

)اعدادى(قفـط الرسمیة للغات  2011/07/01 سامیة جالل ابراھیم اسماعیل 2392091 كفـءكفـء252011/07/13 أخصائى نفسى

وحدة البراھمة المجمعة 2011/07/01 سماح دمحم عطا دمحم 2284430 كفـءكفـء262011/07/16 أخصائى نفسى

البارود االعدادیة 2011/07/01 سماح محمود دمحم ابوزید 2375166 كفـءكفـء272011/07/16 أخصائى نفسى

البراھمة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء عبدالمنعم احمد محمود 2219831 كفـءكفـء282011/07/16 أخصائى نفسى

الظافریة ع 2011/07/01 صفاء عبدالباسط دمحم عیسى 2329907 كفـءكفـء292011/07/16 أخصائى نفسى

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 صفاء فرج جادهللا محمود 2374018 كفـءكفـء302011/07/16 أخصائى نفسى

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 عفاف دمحم جاد حامد 2285921 كفـءكفـء312011/07/16 أخصائى نفسى

محطة قفـط للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمھ دمحم عباس رشیدى 2224804 كفـءكفـء322011/07/16 أخصائى نفسى

ناصر بالشیخیھ 2011/07/01 مرفت حسین عبدالرجال حمزه 2284399 كفـءكفـء332011/07/16 أخصائى نفسى

البراھمھ االعدادیھ بنات 2011/07/01 منال جیالنى ابراھیم عبدالعزیز 2219901 كفـءكفـء342011/07/16 أخصائى نفسى
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مدرسة البراھمھ الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 نادیھ جاباm اسماعیل دمحم 2286421 كفـءكفـء352011/07/16 أخصائى نفسى

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 نادیھ دسوقى ابو زید عبدالكریم 2224006 كفـءكفـء362011/07/16 أخصائى نفسى

دار السالم 2011/07/01 نبیلھ عبید حفنى مصطفى 2219150 كفـءكفـء372011/07/16 أخصائى نفسى

العویضات الجدیدة 2011/07/01 نسمھ محمود دمحم عبادى 2217625 كفـءكفـء382011/07/16 أخصائى نفسى

الظافریة ع 2011/07/01 نھلھ نجیب میخائیل حنا 2288562 كفـءكفـء392011/07/16 أخصائى نفسى

قفط االبتدائیة المشتركةریاض االطفال 2011/07/01 ابتسام على یوسف اسماعیل 2221305 كفـءكفـء402011/07/16 أخصائى اجتماعى

القلعة 2011/07/01 الشاذلى دمحم مھران دمحم 2362964 كفـءكفـء412011/07/16 أخصائى اجتماعى

نجع معین االبتدائیة بالكالحین 2011/07/01 أنھار زكى احمد كشك 2221575 كفـءكفـء422011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید عبدالحلیم دنقل ع 2011/07/01 ایمان فاروق ابوالحجاج مصطفى 2319478 كفـءكفـء432011/07/01 أخصائى اجتماعى

قفط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 حمدى عبده محسن محمود 2284960 كفـءكفـء442011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید فؤاد على االبتدائیة 2011/07/01 عدلیھ حجاج عبدالرجال احمد 2403456 كفـءكفـء452011/07/16 أخصائى اجتماعى

الظافریة 2011/07/01 عفاف سید خلیفھ سید 2371670 كفـءكفـء462011/07/01 أخصائى اجتماعى

قفط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عالء  كمال محمود دمحم 2218529 كفـءكفـء472011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض اطفال الشھید فایز 2011/07/01 ھالھ حسین محمود على 2281618 كفـءكفـء482011/07/16 أخصائى اجتماعى

العویضات الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ اسماعیل ھاشم حامد 2357880 كفـءكفـء492011/07/16 أخصائى اجتماعى

الھدالب 2002/05/01 أشرف حسن على اسماعیل 741983 كفـءكفـء502012/06/06 دكتوراهمعلم أول

بئر عنبر للتعلیم االساسى ع 2000/10/02 أشرف علي جادالكریم علي 736701 كفـءكفـء512012/06/06 ماجیستیرمعلم أول
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محطة قفـط للتعلیم االساسى ع 2000/10/02 دمحم احمد عبدهللا محمود 1567410 كفـءكفـء522012/06/06 ماجیستیرمعلم أول

نجع معین االبتدائیة بالكالحین 2000/10/31 وائل على حسن شحات 737954 كفـءكفـء532012/06/06 دكتوراهمعلم أول

مدرسةنجع العكرمي االبتدائیة 2011/07/01 منال  أحمد   حسن   احمد  2243204 كفـءكفـء542011/07/16 معلم

النھضة االبتدائیة بقفط 2011/02/21 ابتسام فراج خلیفة الطاھر 1747144 كفـءكفـء552011/02/22 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/03/01 ابراھیم حربي أبوزید عبدالكریم 1771949 كفـءكفـء562011/03/03 معلم

الشھید احمد حسین االبتدائیة 2011/07/01 ابوالسعود دمحم عبدالرحمن حلبى 2218206 كفـءكفـء572011/07/16 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/02/21 احالم غزالى دمحم احمد 1776352 كفـءكفـء582011/02/22 معلم

)ابتدائى(قفـط الرسمیة للغات  2011/07/01 احمد ابراھیم شحات عوض 2220911 كفـءكفـء592011/07/16 معلم

العبور االعدادیة المشتركة 2011/03/01 احمد احمد عبد السالم احمد 2227581 كفـءكفـء602011/03/03 معلم

نجع الحمرةاالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد حسانى حسن ایوب 2285924 كفـءكفـء612011/07/16 معلم

)اعدادى(قفـط الرسمیة للغات  2011/07/01 احمد حسن محمود عبدهللا 2401177 كفـءكفـء622011/07/16 معلم

الحریة بنجع العرج 2011/07/01 احمد سعدالدین على دمحم 2278250 كفـءكفـء632011/07/16 معلم

دار السالم 2011/07/01 احمد عبدالجابر اسماعیل محمود 2303591 كفـءكفـء642011/07/16 معلم

الشھید فؤاد  ع 2011/07/01 احمد عبدالصمد عبدالرحیم عبدالسالم 2281599 كفـءكفـء652011/07/16 معلم

نجع معین االبتدائیة بالكالحین 2011/03/01 احمد عبید احمد دمحم 1763426 كفـءكفـء662011/03/03 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 احمد على یوسف اسماعیل 2227651 كفـءكفـء672011/07/01 معلم

العویضات الجدیدة 2011/07/01 احمد ماھر احمد حفنى 2225392 كفـءكفـء682011/07/16 معلم
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الحریة بنجع العرج 2011/07/01 احمد دمحم حسین على احمد 2278248 كفـءكفـء692011/07/16 معلم

الشھید فؤاد على االبتدائیة 2011/02/21 احمد دمحم سالمان محسن 1772420 كفـءكفـء702011/02/22 معلم

قفط الثانویة بنات 2011/02/21 احمد دمحم سیف الدین یوسف 1770215 كفـءكفـء712011/02/22 معلم

الشھید احمد حسین االبتدائیة 2008/01/01 احمد محمود بشارى ابراھیم 2218718 كفـءكفـء722011/07/16 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى ع 2011/02/21 احمد منصور حسین عبادى 1770182 كفـءكفـء732011/02/22 معلم

قفط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسامھ سید على محمود 2287465 كفـءكفـء742011/07/16 معلم

وحدة البراھمة المجمعة 2011/07/01 اسامھ عبد الرازق ضوى على 1762568 كفـءكفـء752011/07/01 معلم

الظافریة ع 2011/02/21 اسامھ دمحم الطاھر دمحم 1756312 كفـءكفـء762011/02/22 معلم

الشیخیة االعدادیة 2011/02/21 اسماء احمد حسین عبد هللا 1772193 كفـءكفـء772011/02/22 معلم

الھدالب ع 2011/07/01 اسماء جادالرب شافعى دسوقى 2225194 كفـءكفـء782011/07/16 معلم

نجع الحجیرى 2011/02/21 اسماء حربى احمد برعى 1803414 كفـءكفـء792011/02/22 معلم

الشھید احمد حسین االبتدائیة 2011/07/01 اسماء حسانى عبد العاطى مبارك 2219377 كفـءكفـء802011/07/16 معلم

نجع الحجیرى ع 2011/07/01 اسماء سالمھ حامد احمد حامد 2284400 كفـءكفـء812011/07/16 معلم

قفط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء شاذلى على دمحم 2219759 كفـءكفـء822011/07/16 معلم

البراھمة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء عبد الرحیم دمحم حمدان 2219300 كفـءكفـء832011/07/16 معلم

الشھید عبدالحلیم دنقل ع 2011/07/01 اسماء عبدالباقى عطیتو الصاوى 2240727 كفـءكفـء842011/07/16 معلم

الشھید عبدالحلیم دنقل ع 2011/07/01 اسماء عبدالراضى الوحش یوسف 2219177 كفـءكفـء852011/07/16 معلم
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قفط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 اسماء على دمحم یوسف 2290499 كفـءكفـء862011/07/16 معلم

البراھمھ االعدادیھ بنات 2011/03/01 اسماء عوض هللا دسوقى حسین 2248021 كفـءكفـء872011/03/03 معلم

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 اسماء دمحم حامد عبد هللا 2219224 كفـءكفـء882011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشھید فایز 2011/07/01 اسماء دمحم مبارك احمد 1761567 كفـءكفـء892011/07/16 معلم

الشیخ على ابوشھباء االبتدائیة 2011/02/21 اسماء دمحم دمحم محمود 1770683 كفـءكفـء902011/02/22 معلم

نجع الحمرةاالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 اسماء دمحم محمود احمد 2285923 كفـءكفـء912011/07/16 معلم

قفـط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 اسماء محمود احمد محمود 2276782 كفـءكفـء922011/07/16 معلم

الشھید فؤاد على االبتدائیة 2011/07/01 اسماء محمود باشا اسماعیل 2224009 كفـءكفـء932011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى 2011/07/01 اسماء محمود دمحماالمین دمحم 2283839 كفـءكفـء942011/07/16 معلم

ناصر بالشیخیھ 2011/07/01 اسماء نصر شحات السایح 2372206 كفـءكفـء952011/07/16 معلم

الحریة ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء یوسف دمحم دمحم 2224849 كفـءكفـء962011/07/16 معلم

الحریة بنجع العرج 2011/07/01 اسماعیل جادالكریم عبدالرحیم ابراھیم 2278221 كفـءكفـء972011/07/16 معلم

الشیخ على ابوشھباء االبتدائیة 2011/07/01 اشرف احمد ابراھیم احمد 1774688 كفـءكفـء982011/07/01 معلم

الشیخیة االعدادیة 2011/07/01 اكرام عبدالمعطى دمحم دمحمین 2266883 كفـءكفـء992011/07/16 معلم

نجع الزقیم للتعلیم االساسى 2011/07/01 اكرام عبدالوھاب ابراھیم احمد 2220627 كفـءكفـء1002011/07/16 معلم

الھدالب 2011/07/01 الحسینى ھاشم عبدالوھاب عبدالراضى 2288213 كفـءكفـء1012011/07/16 معلم

القلعة 2011/07/01 الزھراء شكرى شارد دمحم 2395010 كفـءكفـء1022011/07/16 معلم
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الھدالب 2011/07/01 الھام فرج هللا دمحم موسى 2288201 كفـءكفـء1032011/07/16 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/02/21 الھام فیصل عبد الرحیم محسن 1762446 كفـءكفـء1042011/02/22 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى 2011/07/01 الھام دمحم عبدالغفار دمحم 2289122 كفـءكفـء1052011/07/16 معلم

وحدة البراھمة المجمعة 2011/07/01 ام كلثوم محمود احمد محمود 2282967 كفـءكفـء1062011/07/16 معلم

الشیخ على ابوشھباء االبتدائیة 2011/03/01 امال احمد محمود حسین 2219215 كفـءكفـء1072011/03/03 معلم

الشھید فؤاد  ع 2011/02/21 امال سعید احمد عبید هللا 1773835 كفـءكفـء1082011/02/22 معلم

ریاض اطفال الشھید ابوالحجاج 2005/07/21 أمال عبدالكریم مبارك أبوالحسن 1771044 كفـءكفـء1092011/02/22 معلم

نجع الحجیرى 2011/07/01 امانى احمد غبانى ادم 2284967 كفـءكفـء1102011/07/16 معلم

ریاض اطفال الھدالب 2011/07/01 أمانى احمد دمحم اسماعیل 2217589 كفـءكفـء1112011/07/16 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 امانى بدران ابراھیم سعد 2277542 كفـءكفـء1122011/07/16 معلم

العویضات االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امانى محمود دمحماالمین حفنى 2284963 كفـءكفـء1132011/07/16 معلم

العویضات الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 امل الرشیدى دمحم جاد 1763213 كفـءكفـء1142011/07/16 معلم

العویضات الجدیدة ریاض اطفال 2011/02/21 امل فكرى دمحم احمد 1815944 كفـءكفـء1152011/02/22 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 امل فوزى مصطفى احمد 2285918 كفـءكفـء1162011/07/16 معلم

)ابتدائى(قفـط الرسمیة للغات  2011/07/01 امین بشیر دمحم ابوالحسن 2283858 كفـءكفـء1172011/07/16 معلم

نجع جاد معوض االبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 آیات ابوالحسن دمحم مصطفى 2266644 كفـءكفـء1182011/07/16 معلم

حمودى للتعلیم االساسى 2011/07/01 ایرین نعیم بقطر دوس 2217643 كفـءكفـء1192011/07/16 معلم
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نجع البارود 2011/07/01 ایمان حسن احمد حامد 2224014 كفـءكفـء1202011/07/16 معلم

)ریاض(قفـط الرسمیة للغات 2011/07/01 ایمان حسن دمحم حسن 2378996 كفـءكفـء1212011/07/16 معلم

العبور االعدادیة المشتركة 2011/03/01 ایمان سیف الدین یوسف حسن 2231484 كفـءكفـء1222011/03/03 معلم

ناصر بالشیخیھ 2011/02/21 ایمان عباس فھیم على 2226823 كفـءكفـء1232011/02/22 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 ایمان عبد الحمید محمود عبد القادر 2240335 كفـءكفـء1242011/07/16 معلم

نجع جاد معوض ریاض اطفال 2011/07/01 ایمان عبدالوھاب ابوالحسن مصطفى 2266604 كفـءكفـء1252011/07/16 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 ایمان على دمحم رضوان 2286066 كفـءكفـء1262011/07/16 معلم

الشیخیة االعدادیة 2011/02/21 ایمان غصوب یوسف سعید 2226534 فوق المتوسطكفـء1272011/02/22 معلم

النھضة االبتدائیة بقفط 2011/07/01 ایمان فاروق ابوعوف فضل 2277828 كفـءكفـء1282011/07/16 معلم

الشیخیة االعدادیة 2011/02/21 ایمان دمحم الشھیر رفعت محمود جاد 2221617 كفـءكفـء1292011/02/22 معلم

الشھید فؤاد  ع 2011/03/01 إیمان محمود حامد سعد 1772092 كفـءكفـء1302011/03/03 معلم

الظافریة ع 2011/07/01 ایناس سید عبدالرحیم محمود 2288560 كفـءكفـء1312011/07/16 معلم

)ریاض(قفـط الرسمیة للغات 2011/07/01 ایناس دمحم السمان على 2220588 كفـءكفـء1322011/07/16 معلم

مدرسةنجع العكرمي االبتدائیة 2011/07/01 ایھاب جاد دمحم عوده عاید 2277663 كفـءكفـء1332011/07/16 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 بسمھ حمزه دردیر السنوسى 2277540 كفـءكفـء1342011/07/16 معلم

)ریاض(قفـط الرسمیة للغات 2011/07/01 بسمھ وھیب عزیز لویس 2357883 كفـءكفـء1352011/07/16 معلم

نجع البارود 2011/07/01 تامر سعد دمحم حسن 2303566 كفـءكفـء1362011/07/16 معلم
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نجع الزقیم للتعلیم االساسى 2011/02/21 تریزه نصر فھیم عزیز 742676 كفـءكفـء1372011/02/22 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى 2011/02/21 تیسیر ابو الحجاج فكرى حسین 2221592 كفـءكفـء1382011/02/22 معلم

حمودى للتعلیم االساسى ع 2011/02/21 تیسیر عبد العزیز بشیر دمحم 1772519 كفـءكفـء1392011/02/22 معلم

نجع الحجیرى ع 2011/07/01 تیسیر فارس عبدالوھاب ابراھیم 2266911 كفـءكفـء1402011/07/16 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى 2011/07/01 ثریا عالءالدین خیر صالح 2374163 كفـءكفـء1412011/07/16 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/03/01 جابر مصطفى احمد حامد 2227637 كفـءكفـء1422011/03/03 معلم

الھدالب 2011/02/21 جرجس فرح سعد عبد الشھید 1801127 كفـءكفـء1432011/02/22 معلم

الشھید محمود عبدالفتاح ابودقھ ریاض اطفال 2011/07/01 جمیلھ عز الدین على زرزور 2224032 كفـءكفـء1442011/07/16 معلم

نجع وھب هللا ریاض اطفال 2011/07/01 جندیھ ابوالسعود عقیل عبدهللا 2219167 كفـءكفـء1452011/07/16 معلم

البارود ریاض اطفال 2011/07/01 جھاد دمحم مسعود محمود 2285078 كفـءكفـء1462011/07/16 معلم

الھدالب ع 2011/07/01 جیھان الزین احمد عبدهللا 2285920 كفـءكفـء1472011/07/16 معلم

العبور االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حازم دمحم حسن محمود 2395020 كفـءكفـء1482011/07/16 معلم

البراھمة األعدادیة بنین 2011/07/01 حجاج دمحم لبیب ابراھیم 2221455 كفـءكفـء1492011/07/16 معلم

الحریة بنجع العرج 2011/07/01 حسن حامد فكرى اسماعیل 2220006 كفـءكفـء1502011/07/16 معلم

البراھمھ االعدادیھ بنات 2011/07/01 حسنیة امبارك ابراھیم عبد العزیز 1762716 كفـءكفـء1512011/07/16 معلم

البراھمھ االعدادیھ بنات 2011/07/01 حسین احمد دمحم حامد 2286850 كفـءكفـء1522011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 حسین یونس ابراھیم یونس 2225202 كفـءكفـء1532011/07/16 معلم
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البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 حلیمة أحمد أمین عبدهللا 2265489 كفـءكفـء1542011/07/16 معلم

فصول مدرسة نجع السویس االعدادیھ 2011/07/01 حمدى احمد سلیمان عبید 2284959 كفـءكفـء1552011/07/16 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى 2011/07/01 حمدى سید مبارك عبد الرحیم 1763123 كفـءكفـء1562011/07/16 معلم

نجع الكوم االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 حمیدة دمحم حسن على 1766417 كفـءكفـء1572011/07/16 معلم

قفط ع المشتركة 2011/07/01 حنان ابراھیم دمحم عبدالرحمن 2319399 كفـءكفـء1582011/07/16 معلم

)ریاض(قفـط الرسمیة للغات 2011/07/01 حنان حمید دمحم على 2380046 كفـءكفـء1592011/07/16 معلم

نجع البارود 2011/07/01 حنان سلیم دمحم ابوزید 2374160 كفـءكفـء1602011/07/16 معلم

فصول مدرسة بنجع معین االعدادیة 2011/02/21 حنان عبدالنور لبیب عابدین 2220645 كفـءكفـء1612011/02/22 معلم

نجع البكرى 2011/07/01 حنان دمحم سنارى احمد 2220838 كفـءكفـء1622011/07/16 معلم

قفط ع المشتركة 2010/11/22 خلف احمد عبد هللا احمد 1761985 كفـءكفـء1632011/02/22 معلم

الھدالب ع 2011/03/01 دعاء ابو العباس دمحم موسى 1773730 كفـءكفـء1642011/03/03 معلم

نجع الكوم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء ابوالصفا محمود عبدالجلیل 2288233 كفـءكفـء1652011/07/16 معلم

ابو بكر الصدیق بنجع العروبھ 2011/02/21 دعاء احمد حسین طھ 2227313 كفـءكفـء1662011/02/22 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 دعاء عبد الوھاب دمحم محمود 2226772 كفـءكفـء1672011/07/16 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دعاء عبدالرحیم دمحم احمد 2393418 كفـءكفـء1682011/07/16 معلم

القلعة 2011/07/01 دعاء عبدالناصر سلیمان سالم 2303987 كفـءكفـء1692011/07/16 معلم

الشھید ابو الحجاج 2011/07/01 دینا عبد الرحیم ابو بكر عبد القوى 2273702 كفـءكفـء1702011/07/16 معلم
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نجع البارود 2011/03/01 دینا دمحم جاد الكریم مصطفى 2225924 كفـءكفـء1712011/03/03 معلم

على ابو شھباء ریاض اطفال 2011/07/01 راندا ابوستھ محمود عاشور 2225307 كفـءكفـء1722011/07/16 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى 2011/03/01 رجاء حسین دمحم حفنى 2219942 كفـءكفـء1732011/03/03 معلم

الظافریة 2011/03/01 رجاء سعد الدین محمود یوسف 1778347 كفـءكفـء1742011/03/03 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى 2011/07/01 رشا ابراھیم على دمحم 2286064 كفـءكفـء1752011/07/16 معلم

ریاض اطفال الشھید ابوالحجاج 2011/07/01 رشا عبده حسین على 2395022 كفـءكفـء1762011/07/16 معلم

الھدالب ع 2011/02/21 رشا فراج محمود احمد 1763502 كفـءكفـء1772011/02/22 معلم

الحریة بنجع العرج 2011/07/01 رشا دمحم خلیفھ عاشور 2262158 كفـءكفـء1782011/07/16 معلم

النھضة االبتدائیة بقفط 2011/02/21 رشا دمحم رمضان دمحم 742459 كفـءكفـء1792011/02/22 معلم

الھدالب 2011/07/01 رضا عثمان امین عبادى 2221026 كفـءكفـء1802011/07/16 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 رغده حسین جیالنى سلیمان 2398191 كفـءكفـء1812011/07/16 معلم

ناصر بالشیخیھ 2008/09/01 رقیة كمال دمحم اسماعیل 1771311 كفـءكفـء1822011/02/22 معلم

الشھید احمد حسین االبتدائیة 2011/07/01 رقیھ طھ احمد على 2281898 كفـءكفـء1832011/07/16 معلم

الشیخ على ابوشھباء االبتدائیة 2011/07/01 رمضان دمحم على مصطفى 2220035 كفـءكفـء1842011/07/16 معلم

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 رمضان دمحم محمود رشوان 2220077 كفـءكفـء1852011/07/16 معلم

نجع الكوم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 رندا شحات یوسف رضوان 1815720 كفـءكفـء1862011/03/03 معلم

ناصر بالشیخیھ ریاض اطفال 2011/02/21 روحیھ شحات سعید عبد الرجال 2225264 كفـءكفـء1872011/02/22 معلم
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الشیخیة االعدادیة 2011/02/21 ریم عبد الحمید دمحم اسماعیل 1773622 كفـءكفـء1882011/02/22 معلم

نجع البارود 2011/07/01 ریھام عبدالوھاب جادالرب عبدالرحیم 2287383 كفـءكفـء1892011/07/16 معلم

قفط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 زكریا زین العابدین سید احمد 1759545 كفـءكفـء1902011/07/16 معلم

الحریة ریاض اطفال 2011/07/01 زینب خلیل دمحم ابوبكر 2223458 كفـءكفـء1912011/07/16 معلم

النصر 2011/07/01 زینب دمحم احمد عرابى 2284978 كفـءكفـء1922011/07/16 معلم

الظافریة ع 2011/02/21 زینب محمود بشارى محمود 1777365 كفـءكفـء1932011/02/22 معلم

ناصر بالشیخیھ 2008/09/29 زینب محمود جادالكریم عبدهللا 2219964 كفـءكفـء1942011/02/22 معلم

وحدة البراھمة الجدیدة 2011/07/01 سارة صالح الصاوى دمحم 2371368 كفـءكفـء1952011/07/16 معلم

نجع على سالم 2011/03/01 سامیة مساعد احمد عبید هللا 1763443 كفـءكفـء1962011/03/03 معلم

ناصر بالشیخیھ ریاض اطفال 2011/07/01 سامیھ جمال على یوسف 2240246 كفـءكفـء1972011/07/16 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 سامیھ سالمھ دسوقى على 2387561 كفـءكفـء1982011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى ع 2011/02/21 سحر ابو الحسن احمد حامد 1747365 كفـءكفـء1992011/02/22 معلم

الشھید فؤاد  ع 2011/03/01 سحر جمال احمد دمحم 1773919 كفـءكفـء2002011/03/03 معلم

الھدالب 2011/03/01 سحر حسین حفنى احمد 742445 كفـءكفـء2012011/03/02 معلم

نجع البكرى 2011/07/01 سحر سعید عامر محمود 2286847 كفـءكفـء2022011/07/16 معلم

الشھید فایز 2011/03/01 سحر عبدالرحیم دمحم مبارك 739753 كفـءكفـء2032011/03/03 معلم

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/02/21 سحر عبید دمحم ابراھیم 2221523 كفـءكفـء2042011/02/22 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قفطقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العویضات الجدیدة 2011/07/01 سحر محمود عبد العزیز مبارك 2219437 كفـءكفـء2052011/07/16 معلم

نجع البكرى 2011/07/01 سعاد الشاذلى على دمحم 2219406 كفـءكفـء2062011/07/16 معلم

قفط الثانویة المشتركة 2011/02/21 سعود فؤاد توفیق حسن 2220068 كفـءكفـء2072011/02/22 معلم

نجع العكرمى ریاض اطفال 2011/07/01 سعیدة عبد الوھاب حسن دمحم 1815994 كفـءكفـء2082011/07/16 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 سلوى سعد حسن سنوسى 2239719 كفـءكفـء2092011/07/16 معلم

نجع الحمرةاالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سماح احمد یوسف ابراھیم 2221626 كفـءكفـء2102011/07/16 معلم

البراھمھ االعدادیھ بنات 2011/07/01 سماح جمال الدین عسران علیو 2331706 كفـءكفـء2112011/07/16 معلم

الشھید ھشام حزین بھیج االبتدائیة 2011/07/01 سماح دمحم مصطفى دمحم 2284422 كفـءكفـء2122011/07/16 معلم

مدرسةنجع العكرمي االبتدائیة 2011/02/21 سمر عطیتو دمحم حامد 1815991 كفـءكفـء2132011/02/22 معلم

الشھید فؤاد على االبتدائیة 2011/02/21 سمیرة حسن مرزوق مبارك 1774263 كفـءكفـء2142011/02/22 معلم

الظافریھ االبتدائیھ ریاض اطفال 2006/11/18 سناء عباس عطیتو اسماعیل 2220926 كفـءكفـء2152011/07/16 معلم

قفط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سناء مبارك سید احمد 2221605 كفـءكفـء2162011/07/16 معلم

ناصر بالشیخیھ 2011/07/01 سھام یوسف احمد النجار 2288227 كفـءكفـء2172011/07/16 معلم

ناصر بالشیخیھ 2011/02/21 سھیر باشا محمود عوض 2226554 كفـءكفـء2182011/02/22 معلم

فصول مدرسة بنجع معین االعدادیة 2011/02/21 سھیر زكي احمد كشك 1774576 كفـءكفـء2192011/02/22 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى 2011/07/01 سھیر دمحم عبید عبدالكریم 2266641 كفـءكفـء2202011/07/16 معلم

القلعة 2011/07/01 سوزان سعد شاذلى محارب 2218221 كفـءكفـء2212011/07/16 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قفطقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوحدة المجمعھ بالبراھمھ ریاض اطفال 2011/02/21 سوزان وھبى عبدالعزیز دمحم 2226469 كفـءكفـء2222011/02/22 معلم

البراھمھ االعدادیھ بنات 2011/07/01 سومھ حسان محمود حسن 2319438 كفـءكفـء2232011/07/16 معلم

الشھید فؤاد ریاض اطفال 2011/07/01 سیده شوقى عوض هللا على 2224020 كفـءكفـء2242011/07/16 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 شادیھ حامد دمحم مصطفى 2277539 كفـءكفـء2252011/07/16 معلم

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ ریاض اطفال 2011/07/01 شادیھ سعید بشارى دمحم 2225303 كفـءكفـء2262011/07/16 معلم

مدرسة البراھمھ الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 شاذلى جاد الرب محمود حسن 2227322 كفـءكفـء2272011/07/16 معلم

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 شاذلى رضى أحمد عبد العظیم 2219362 كفـءكفـء2282011/07/16 معلم

نجع العكرمى ع 2011/07/01 شاذلى رمضان احمد عمر 1773925 كفـءكفـء2292011/07/16 معلم

مدرسة البراھمھ الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 شاذلى سامى دمحم حسن 2288306 كفـءكفـء2302011/07/16 معلم

قفـط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 شاذلى عبده اسماعیل عبدالجواد 2274598 كفـءكفـء2312011/07/16 معلم

النھضة االبتدائیة بقفط 2011/07/01 شروق حسن احمد دمحم 2226740 كفـءكفـء2322011/07/16 معلم

قفط الثانویة بنات 2011/02/21 شرین ابراھیم احمد دمحم 1763593 كفـءكفـء2332011/02/22 معلم

نجع البارود 2011/07/01 شیرین رمضان دمحم على 2287380 كفـءكفـء2342011/07/16 معلم

الشھید فؤاد  ع 2011/07/01 شیماء خیر امین عبدالمنطلب 2391222 كفـءكفـء2352011/07/16 معلم

)ریاض(قفـط الرسمیة للغات 2011/07/01 شیماء عبدالفتاح محمود احمد 2240251 كفـءكفـء2362011/07/16 معلم

فصول العویضات االعدادیھ 2011/07/01 شیماء عبداللطیف دمحم محمود 2398226 كفـءكفـء2372011/07/16 معلم

الھدالب 2011/02/21 شیماء عصام فتح هللا دمحم 1802781 كفـءكفـء2382011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قفطقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع الحجیرى 2011/07/01 شیماء على الزین محارب دنقل 2220965 كفـءكفـء2392011/07/16 معلم

الظافریھ االبتدائیھ ریاض اطفال 2011/02/21 شیماء فكرى عبد االمام محمود 2225315 كفـءكفـء2402011/02/22 معلم

قفط االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء مبارك حفنى اسماعیل 2281549 كفـءكفـء2412011/07/16 معلم

الحریة ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء دمحم ابوعامر احمد 2357875 كفـءكفـء2422011/07/16 معلم

الظافریة ع 2011/03/01 صابرین احمد االمیر دمحم 2234622 كفـءكفـء2432011/03/03 معلم

ناصر بالشیخیھ ریاض اطفال 2011/07/01 صابرین تقى حامد طھ 2240240 كفـءكفـء2442011/07/16 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/03/01 صابرین عیسى دمحم خیر 1776534 كفـءكفـء2452011/03/03 معلم

الھدالب 2011/02/21 صباح عیسى احمد دمحم 1774183 كفـءكفـء2462011/02/22 معلم

ناصر بالشیخیھ 2011/07/01 صباح فؤاد حسن عبد الاله 2225353 كفـءكفـء2472011/07/16 معلم

الھدالب ع 2011/02/21 صفاء ابو زید دمحم احمد 1773166 كفـءكفـء2482011/02/22 معلم

نجع البكرى 2011/07/01 صفاء حسن ابراھیم دمحمین 2219392 كفـءكفـء2492011/07/16 معلم

وحدة البراھمة المجمعة 2011/07/01 صفاء عبدالحمید دمحم محمود 2284427 كفـءكفـء2502011/07/16 معلم

القلعة 2011/01/23 صفاء دمحم علیان عبدهللا 2226443 كفـءكفـء2512011/07/16 معلم

نجع البارود 2011/07/01 صفاء محمود احمد موسى 2283838 كفـءكفـء2522011/07/16 معلم

نجع الكوم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 صفاء مصطفى بدوى محمود 2281546 كفـءكفـء2532011/07/16 معلم

)ریاض(قفـط الرسمیة للغات 2011/07/01 صفاء مصطفى سعد احمد 2357889 كفـءكفـء2542011/07/16 معلم

البراھمة األعدادیة بنین 2011/07/01 صالح الدین دمحم دمحم محمود 2288310 كفـءكفـء2552011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

قفطقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخیة االعدادیة 2010/12/08 صالح عبدالصبور دمحم موافق 2288198 كفـءكفـء2562011/07/16 معلم

نجع الحمرةاالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 طارق حماد جاد الكریم دمحم 2224133 كفـءكفـء2572011/07/16 معلم

النھضة االبتدائیة بقفط 2011/07/01 طارق عبدالحمید حسن على 2284958 كفـءكفـء2582011/07/16 معلم

الشھید فؤاد  ع 2011/03/01 عادل فاروق مھدى دمحم 1759364 كفـءكفـء2592011/03/03 معلم

النھضة االبتدائیة بقفط 2011/07/01 عایده فاروق مھدى دمحم 2218660 كفـءكفـء2602011/07/16 معلم

قفـط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 عبد الحمید بدرى خیر محمود 2272798 كفـءكفـء2612011/07/16 معلم

حمودى للتعلیم االساسى 2010/08/05 عبد الصبور ابراھیم محمود عبد الرحیم 1771490 كفـءكفـء2622011/02/22 معلم

قفـط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 عبد هللا دمحم عباس دمحم 2272780 كفـءكفـء2632011/07/16 معلم

الشیخ على ابوشھباء االبتدائیة 2011/02/21 عبد المحسن یوسف محمود احمد 1770717 كفـءكفـء2642011/02/22 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 عبدالرحمن دردیر حامد دمحم 2276983 كفـءكفـء2652011/07/16 معلم

قفط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 عبدهللا مغربى دمحم باشا 2230005 كفـءكفـء2662011/07/16 معلم

قفـط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 عبدالناصر احمد بریسى حسین 2274599 كفـءكفـء2672011/07/16 معلم

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 عبده محمود دمحم محمود 2218692 كفـءكفـء2682011/07/16 معلم

البارود االعدادیة 2011/03/01 عبلھ الزین جاد الكریم مصطفى 2232597 كفـءكفـء2692011/03/03 معلم

نجع معین االبتدائیة بالكالحین 2011/07/01 عبیدة ابراھیم عیسى ابراھیم 2248188 كفـءكفـء2702011/07/16 معلم

الشھید فؤاد على االبتدائیة 2011/07/01 عبیر شاذلى حسن محمود 2224046 كفـءكفـء2712011/07/16 معلم

)ابتدائى(قفـط الرسمیة للغات  2011/07/01 عبیر فاروق مھدى دمحم 2235688 كفـءكفـء2722011/07/16 معلم
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فصول العویضات االعدادیھ 2011/07/01 عبیر نبیل بدوى دمحم 2221244 كفـءكفـء2732011/07/16 معلم

العویضات الجدیدة 2011/07/01 عزة عمر على حسن 2288220 كفـءكفـء2742011/07/16 معلم

نجع الحمرةاالبتدائیة المشتركة 2011/02/21 عزه احمد بدوى محمود 1762691 كفـءكفـء2752011/02/22 معلم

الھدالب 2011/07/01 عزه احمد عبداللطیف احمد 2221042 كفـءكفـء2762011/07/16 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 عصام دمحم احمد رمضان 2288573 كفـءكفـء2772011/07/16 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 عفاف جابر عبدالعزیز خلیفھ 2229494 كفـءكفـء2782011/07/16 معلم

قفط الثانویة بنین 2011/07/01 عالء حسن شارد حسن 2224139 كفـءكفـء2792011/07/16 معلم

الشھید فایز 2011/07/01 على فرج احمد حسن 1763220 كفـءكفـء2802011/07/16 معلم

قفط الثانویة المشتركة 2011/07/01 علي محمود عبد الرحیم محمود 1771418 كفـءكفـء2812011/07/16 معلم

الكوم القبلى ع 2011/07/01 عمر سالم على خطاب 2219877 كفـءكفـء2822011/07/16 معلم

البراھمھ االعدادیھ بنات 2011/02/21 عواطف یوسف دمحم سعید 2218837 كفـءكفـء2832011/02/22 معلم

نجع السویس 2011/07/01 غاده عبد الرازق عطیتو اسماعیل 2218671 كفـءكفـء2842011/07/01 معلم

قفط ع المشتركة 2011/07/01 غاده عبدهللا دمحم على 2266894 كفـءكفـء2852011/07/16 معلم

نجع البارود 2011/07/01 غاده دمحم مصطفى یونس 2286565 كفـءكفـء2862011/07/16 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى 2011/07/01 فاطمة الزھراء عبود رفاعى محمود 2221359 كفـءكفـء2872011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 فاطمة دمحم عبد الوھاب ھالل 1775815 كفـءكفـء2882011/03/03 معلم

نجع جاد معوض االبتدائیةالمشتركة 2011/07/01 فاطمھ حسین محمود حسین 2266621 كفـءكفـء2892011/07/01 معلم
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وحدة البراھمة المجمعة 2011/02/21 فاطمھ عبد الرجال دمحم خلیل 2224810 كفـءكفـء2902011/02/21 معلم

نجع وھب هللا ریاض اطفال 2011/07/01 فاطمھ عبید دمحم احمد 2224026 كفـءكفـء2912011/07/16 معلم

الشھید فایز 2011/07/01 فاطمھ قاضى سعد شحات 2219429 كفـءكفـء2922011/07/16 معلم

وحدة البراھمة المجمعة 2011/07/01 فاطمھ دمحم حسن دردیر 2284597 كفـءكفـء2932011/07/16 معلم

نجع الحمرةاالبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ دمحم شحات محمود 2219204 كفـءكفـء2942011/07/16 معلم

البراھمة األعدادیة بنین 2011/07/01 فاطمھ دمحم دمحم محمود 2288316 كفـءكفـء2952011/07/16 معلم

فصول العویضات االعدادیھ 2011/03/01 فاطمھ محمود عبد الموال دمحم 1752273 كفـءكفـء2962011/03/03 معلم

ریاض اطفال الشھید ابوالحجاج 2011/07/01 فایزه احمد سنوسى عبد الواحد 2224843 كفـءكفـء2972011/07/16 معلم

الھدالب ع 2011/07/01 فایزه جمال مالح بشیر 2287759 كفـءكفـء2982011/07/16 معلم

نجع السویس 2011/07/01 فایزه محمود ابراھیم فایز 2227590 كفـءكفـء2992011/07/16 معلم

نجع البارود 2011/03/01 فایزه محمود سعید عبد الرازق 2226794 كفـءكفـء3002011/03/03 معلم

الشھید فؤاد  ع 2011/07/01 فایلت حكیم قالده تاوضروس 2266898 كفـءكفـء3012011/07/16 معلم

حمودى للتعلیم االساسى 2011/03/01 فتحیة محمود سعید عبد الرازق 1802453 كفـءكفـء3022011/03/03 معلم

البراھمھ االعدادیھ بنات 2011/07/01 فلایر جاد الرب دمحم جاد الرب 2218854 كفـءكفـء3032011/07/16 معلم

نجع البارود 2011/07/01 كریمھ احمد حفنى دمحم 2228511 كفـءكفـء3042011/07/16 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى 2011/07/01 كریمھ جابر مبارك سعید 2277568 كفـءكفـء3052011/07/16 معلم

)ریاض(قفـط الرسمیة للغات 2011/07/01 كریمھ رمضان عبادى محمود 2357887 كفـءكفـء3062011/07/16 معلم
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الھدالب 2011/07/01 كریمھ على دمحم سالمھ 2288215 كفـءكفـء3072011/07/16 معلم

الشھید محمود عبدالفتاح ابودقھ ریاض اطفال 2011/03/01 كریمھ فھمى على سنوسى 2220984 كفـءكفـء3082011/03/03 معلم

الھدالب ع 2011/07/01 كریمھ مصطفى عبدالرحیم حسن 2398329 كفـءكفـء3092011/07/16 معلم

قفط الثانویة بنات 2011/07/01 كلثوم ابراھیم احمد دمحم 1774044 كفـءكفـء3102011/07/16 معلم

الشھید فایز 2011/07/01 لبیبھ دمحم مبارك احمد 2228115 كفـءكفـء3112011/07/16 معلم

الشیخیة االعدادیة 2011/07/01 لمیاء دمحم جادالكریم مصطفى 2226449 كفـءكفـء3122011/07/16 معلم

نجع على سالم 2011/02/21 ماجد دانیال سعد عبد الشھید 1763661 كفـءكفـء3132011/02/22 معلم

القلعة 2011/03/01 ماھیتاب احمد خدیوى دمحم 2220654 كفـءكفـء3142011/03/03 معلم

)ابتدائى(قفـط الرسمیة للغات  2011/07/01 متولى جادالكریم عطیتو سنوسى 2294701 كفـءكفـء3152011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى 2011/03/01 مجدة قلیل محمود على 1773225 كفـءكفـء3162011/03/03 معلم

قفط الثانویة الصناعیة بنین 2011/07/01 دمحم احمد یوسف ابراھیم 2221636 كفـءكفـء3172011/07/16 معلم

نجع على سالم 2011/07/01 دمحم جالل محمود حاوى 1763288 كفـءكفـء3182011/07/16 معلم

الشیخیة االعدادیة 2011/07/01 دمحم حسانى حسن ایوب 2266881 كفـءكفـء3192011/07/16 معلم

الشھید عبدالحلیم دنقل ع 2011/02/21 دمحم حسن احمد دمحم 1762097 كفـءكفـء3202011/02/22 معلم

الشھید فؤاد على االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حلمى عبدالراضى سنوسى 2220025 كفـءكفـء3212011/07/16 معلم

النھضة االبتدائیة بقفط 2011/07/01 دمحم ربیع عاشور احمد 2223611 كفـءكفـء3222011/07/16 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 دمحم سعد شحات علیان 2276838 كفـءكفـء3232011/07/16 معلم
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نجع الحجیرى 2011/07/01 دمحم سعید عطیھ عوض 2220993 كفـءكفـء3242011/07/16 معلم

البراھمھ االعدادیھ بنات 2011/07/01 دمحم سید احمد عبدالرحیم 2278225 كفـءكفـء3252011/07/16 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 دمحم سید رمضان احمد 2403221 كفـءكفـء3262011/07/16 معلم

قفـط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدالفتاح دمحم محمود 2274600 كفـءكفـء3272011/07/16 معلم

العبور االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم عبدالاله مصطفى االمین 2395016 فوق المتوسطفوق المتوسط3282011/07/16 معلم

نجع البكرى 2011/07/01 دمحم عبداللطیف دمحم حامد 2286848 كفـءكفـء3292011/07/16 معلم

كوم المؤمنین االعدادیھ 2011/07/01 دمحم عطیتو دمحم البدرى 2303583 كفـءكفـء3302011/07/16 معلم

الحریة بنجع العرج 2011/07/01 دمحم على فراج عرابى 2278223 كفـءكفـء3312011/07/16 معلم

فصول مدرسة بنجع معین االعدادیة 2011/07/01 دمحم عوض الكریم خلیل خلیل 1762214 كفـءكفـء3322011/07/16 معلم

قفط الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم محمود حامد عبدالرحمن 2285927 كفـءكفـء3332011/07/16 معلم

الشھید عبدالحلیم دنقل ع 2011/02/21 دمحم محمود حسین على 1753512 كفـءكفـء3342011/02/22 معلم

الظافریة ع 2011/07/01 دمحم محمود سعید عبدهللا 2383359 كفـءكفـء3352011/07/16 معلم

نجع البارود 2011/03/01 دمحم مرعى دمحم احمد 2019684 كفـءكفـء3362011/03/03 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 محمود ابوالحجاج خضارى سید 2240356 كفـءكفـء3372011/07/16 معلم

نجع الشیخ 2011/07/01 محمود الشاذلى سید على 2240341 كفـءكفـء3382011/07/16 معلم

مدرسة البراھمھ الثانویھ المشتركھ 2011/07/01 محمود سمیر جوده احمد 2285926 كفـءكفـء3392011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى 2011/07/01 محمود عبد الراضى الوحش یوسف 2227293 كفـءكفـء3402011/07/16 معلم
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الظافریة ع 2011/02/21 محمود عبدالباسط علي دمحم 1772298 كفـءكفـء3412011/02/22 معلم

الشیخیة االعدادیة 2011/07/01 محمود عبدالحمید سالمھ یوسف 2248011 كفـءكفـء3422011/07/16 معلم

نجع البكرى 2011/02/21 محمود فھمى السمان على 1800962 كفـءكفـء3432011/02/22 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 محمود دمحم اسماعیل دمحم 2276859 كفـءكفـء3442011/07/16 معلم

نجع وھب هللا االبتدائیة 2011/02/21 محمود دمحم سالمان محسن 1772349 كفـءكفـء3452011/02/22 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 محمود دمحم عطا دمحم 2276959 كفـءكفـء3462011/07/16 معلم

نجع الحجیرى 2011/07/01 محمود دمحم محمود حفني 1771421 كفـءكفـء3472011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى 2011/07/01 مروا عبدالباسط دمحم یوسف 2283841 كفـءكفـء3482011/07/16 معلم

قفط الثانویة المشتركة 2011/07/01 مروه صالح السمان حسین 2374159 كفـءكفـء3492011/07/16 معلم

نجع العكرمى ریاض اطفال 2011/07/01 مریم غالى لبیب غالى 2286471 كفـءكفـء3502011/07/16 معلم

قفـط الثانویة التجاریة المشتركة 2011/07/01 مصطفى خیر جمعھ سعید 2220717 كفـءكفـء3512011/07/16 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى 2011/02/21 ملوك دمحم نجیب عباس عارف 1791805 كفـءكفـء3522011/02/22 معلم

نجع الحجیرى االبتدائیة ریاض اطفال 2011/07/01 منال دسوقى ابوزید عبدالكریم 2284999 كفـءكفـء3532011/07/16 معلم

العویضات الجدیدة ریاض اطفال 2010/02/21 منال سعید توفیق حسن 2217597 كفـءكفـء3542011/02/22 معلم

)ریاض أطفال( وحدة البراھمة الجدیدة  2011/07/01 منال صابر ابوالحسن محمود 2357876 كفـءكفـء3552011/07/16 معلم

)ریاض(قفـط الرسمیة للغات 2011/07/01 منال عمر مبارك اسماعیل 2357877 كفـءكفـء3562011/07/16 معلم

الھدالب 2011/07/01 منصور سید خیر حسین 2221032 كفـءكفـء3572011/07/16 معلم
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وحدة البراھمة المجمعة 2011/07/01 منى احمد یاسین احمد 2281738 كفـءكفـء3582011/07/16 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 منى بخیت حسان بخیت 1776232 كفـءكفـء3592011/07/16 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/02/21 منى ضاحى سلیم منصور 1776471 كفـءكفـء3602011/02/22 معلم

قفط الثانویة الزراعیة 2011/07/01 منى على حسن دمحم 2277541 كفـءكفـء3612011/07/16 معلم

الوحدة المجمعھ بالبراھمھ ریاض اطفال 2011/07/01 منى على دمحم محمود 2284581 كفـءكفـء3622011/07/16 معلم

الحریة بنجع العرج 2011/02/21 منى فؤاد فھمى عبد الرحمن 2227208 كفـءكفـء3632011/02/22 معلم

الظافریة ع 2011/07/01 منى دمحم حامد ابراھیم 2266587 كفـءكفـء3642011/07/16 معلم

وحدة البراھمة المجمعة 2011/02/21 مھا رمضان دمحم على 2228312 كفـءكفـء3652011/02/22 معلم

الشھید فؤاد على االبتدائیة 2011/07/01 مھدى عبداللطیف مھدى السمان 2286439 كفـءكفـء3662011/07/16 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/02/21 میرفت نورالدین خلیل التایھ 2229477 كفـءكفـء3672011/02/22 معلم

الشھید ھشام حزین بھیج االبتدائیة 2011/02/21 نادیة بشارى جاد الرب اسماعیل 1759155 كفـءكفـء3682011/02/22 معلم

النصر 2011/02/21 نادیة یوسف عبد هللا احمد 1761209 كفـءكفـء3692011/02/22 معلم

الوحدة المجمعھ بالبراھمھ ریاض اطفال 2011/07/01 نادیھ سید عباس نصر الدین 2227557 كفـءكفـء3702011/07/16 معلم

دار السالم 2011/07/01 نادیھ عبدالوھاب دمحم اسماعیل 2228102 كفـءكفـء3712011/07/16 معلم

الشھید فؤاد  ع 2011/03/01 ناھد صالح فكرى سنوسى 1573400 كفـءكفـء3722011/03/03 معلم

ابو بكر الصدیق بنجع العروبھ 2011/07/01 ناھد محمود وردانى احمد 2224109 كفـءكفـء3732011/07/16 معلم

الوحدة المجمعھ بالبراھمھ ریاض اطفال 2011/02/21 ناھد وھبى عبد العزیز دمحم 2227547 كفـءكفـء3742011/02/22 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

قفط ع المشتركة 2011/03/01 نبیلة عبد المنعم دمحم عبد الرحیم 1771649 كفـءكفـء3752011/03/03 معلم

الشھید احمد حسین االبتدائیة 2011/02/21 نجاة احمد على حامد 719844 كفـءكفـء3762011/02/22 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى 2011/03/01 نجاة امین دمحم محمود 1774678 كفـءكفـء3772011/03/03 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 نجاه عمر بغدادى حسین 2229451 كفـءكفـء3782011/07/16 معلم

البراھمھ االعدادیھ بنات 2011/07/01 نجالء حسن ابراھیم على 2278260 كفـءكفـء3792011/07/16 معلم

مدرسةنجع العكرمي االبتدائیة 2011/07/01 نجالء صالح سعد عبدالجلیل 2303942 كفـءكفـء3802011/07/16 معلم

نجع وھب هللا االبتدائیة 2011/07/01 نجوى ابراھیم محمود ابراھیم 2219462 كفـءكفـء3812011/07/16 معلم

ناصر بالشیخیھ 2011/07/01 نجوى ابراھیم مغربى سالمھ 2277571 كفـءكفـء3822011/07/16 معلم

البراھمة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نرمین وھبى عبدالعزیز دمحم 2287453 كفـءكفـء3832011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى ع 2011/02/21 نسرین حسین احمد دمحم 1776098 كفـءكفـء3842011/02/22 معلم

الشھید فایز 2011/07/01 نشوى لطفى احمد السمان 2376781 كفـءكفـء3852011/07/16 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 نصره حسین دمحم طھ 2303902 كفـءكفـء3862011/07/16 معلم

البراھمة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نعیمھ دمحم احمد دمحم 2219288 كفـءكفـء3872011/07/16 معلم

البراھمة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نھا بدران ابراھیم سعد 2277564 كفـءكفـء3882011/07/16 معلم

نجع البارود 2011/07/01 نھلھ احمد الشاذلى ابوالحسن 2402094 كفـءكفـء3892011/07/16 معلم

وحدة البراھمة المجمعة 2011/07/01 نورا دمحم عبد العزیز حسین 2228007 كفـءكفـء3902011/07/16 معلم

نجع البارود 2011/02/21 نوره امبارك بغدادى یوسف 2226817 كفـءكفـء3912011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

الحریة بنجع العرج 2011/07/01 نیرمین محمود احمد حسین 2277566 كفـءكفـء3922011/07/16 معلم

ریاض اطفال نجع على سالم 2011/07/01 ھالة جبر ابو الحسن احمد 1801020 كفـءكفـء3932011/07/16 معلم

نجع البارود 2011/03/01 ھالھ احمد ابو الحسن سنوسى 2226665 كفـءكفـء3942011/03/03 معلم

على ابو شھباء ریاض اطفال 2011/07/01 ھالھ خیر عرابى اسماعیل 2227534 كفـءكفـء3952011/07/16 معلم

الشیخ على ابوشھباء االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ سلیمان حامد محمود 2219326 كفـءكفـء3962011/07/16 معلم

الشھید فؤاد على االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ عبدالعال ابوالحسن دردیر 2278219 كفـءكفـء3972011/07/16 معلم

دار السالم 2011/07/01 ھالھ عبدالمتعال دمحم مصطفى 2219137 كفـءكفـء3982011/07/16 معلم

نجع البكرى 2011/07/01 ھالھ عبید هللا الشاطر عبد هللا 2219420 كفـءكفـء3992011/07/16 معلم

نجع الكوم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھانم دمحم محمود اسماعیل 2288231 كفـءكفـء4002011/07/16 معلم

نجع جاد معوض االبتدائیةالمشتركة 2011/03/01 ھانى احمد محمود حسین 680621 كفـءكفـء4012011/03/03 معلم

كوم المؤمنین االعدادیھ 2011/07/01 ھانى فوزى زكى احمد 1759390 كفـءكفـء4022011/07/16 معلم

نجع الزقیم للتعلیم االساسى ع 2011/02/21 ھبة جمال جبل مبارك 2137198 كفـءكفـء4032011/02/22 معلم

قفط الثانویة المشتركة 2011/02/21 ھبة جمال مصطفى دمحم 2062577 كفـءكفـء4042011/02/22 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 ھبھ احمد موسى بخیت 2387565 كفـءكفـء4052011/07/16 معلم

الحریة ریاض اطفال 2011/07/01 ھبھ شاذلى حمزه سعید 2224852 كفـءكفـء4062011/07/16 معلم

الشھید ابو الحجاج 2011/07/01 ھبھ عرمان جاد حامد 2219801 كفـءكفـء4072011/07/16 معلم

فصول مدرسة بنجع معین االعدادیة 2011/07/01 ھبھ كشك دمحم دمحم 2385211 كفـءكفـء4082011/07/16 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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األعلي

النھضة االبتدائیة بقفط 2011/07/01 ھبھ دمحم احمد على 2226758 كفـءكفـء4092011/07/16 معلم

قفط ع المشتركة 2011/03/01 ھبھ دمحم الصغیر علي 1773382 كفـءكفـء4102011/03/03 معلم

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/02/21 ھبھ دمحم حامد عبد االمام 2225327 كفـءكفـء4112011/02/22 معلم

محطة قفـط للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھبھ دمحم حامد دمحم 2374162 كفـءكفـء4122011/07/16 معلم

البارود االعدادیة 2011/02/21 ھبھ مصطفى دمحم علیان 2217507 كفـءكفـء4132011/02/22 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھبھ منصور ربیع احمد 2226438 كفـءكفـء4142011/07/16 معلم

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 ھبھ یس على رشوان 2225321 كفـءكفـء4152011/07/16 معلم

وحدة البراھمة الجدیدة 2011/07/01 ھدى ابراھیم دمحم ابراھیم 2278263 كفـءكفـء4162011/07/16 معلم

الشھید فؤاد  ع 2011/02/21 ھدى رفاعى یوسف ابراھیم 1772277 كفـءكفـء4172011/02/22 معلم

نجع الحجیرى ع 2011/02/21 ھدى عبد المعطى دمحم دمحمین 1687976 كفـءكفـء4182011/03/01 معلم

نجع على سالم 2011/07/01 ھدى محمود بطیخ نوح 2286043 كفـءكفـء4192011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى 2011/07/01 ھدى محمود یوسف محمود 2225245 كفـءكفـء4202011/07/16 معلم

فصول العویضات االعدادیھ 2011/02/21 ھدیر عبد الخالق االمیر احمد 1736046 كفـءكفـء4212011/02/22 معلم

نجع العكرمى ریاض اطفال 2011/07/01 ھدیر محمود عبد المبدى عبد هللا 2218899 كفـءكفـء4222011/07/16 معلم

نجع على سالم 2011/07/01 ھدیھ صابر رشیدى عبدالمجید 2285930 كفـءكفـء4232011/07/16 معلم

نجع السویس 2011/01/28 ھمت مصطفى عبدالحفیظ درویش 2219789 كفـءكفـء4242011/07/16 معلم

الشھید فؤاد  ع 2011/03/01 ھناء سعد سنوسى دمحم 2227219 كفـءكفـء4252011/03/03 معلم
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الھدالب ع 2011/07/01 ھناء سید محمود عیسى 2219248 كفـءكفـء4262011/07/16 معلم

نجع الزقیم للتعلیم االساسى ع 2011/07/01 ھناء عبد النور لبیب عابدین 2226463 كفـءكفـء4272011/07/16 معلم

الھدالب 2011/07/01 ھناء عبدالباسط حمزه احمد 2288207 كفـءكفـء4282011/07/16 معلم

الظافریة ع 2011/07/01 ھناء عبدهللا بدوى موسى 2285919 كفـءكفـء4292011/07/16 معلم

الحریة بنجع العرج 2011/07/01 ھناء عبدالمعین یوسف ابراھیم 2278245 كفـءكفـء4302011/07/16 معلم

الشھید فؤاد على االبتدائیة 2011/07/01 ھناء دمحم احمد مرسى 2284969 كفـءكفـء4312011/07/16 معلم

الشھید فؤاد على االبتدائیة 2011/07/01 ھناء منصور ابوالحسن احمد 2224052 كفـءكفـء4322011/07/16 معلم

)اعدادى(قفـط الرسمیة للغات  2011/02/21 ھند ابو الحسن حسن على 1771107 كفـءكفـء4332011/02/22 معلم

البراھمة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھند عبد الفتاح امین عباس 741540 كفـءكفـء4342011/03/03 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 ھویدا جمال عبد الرحیم سنوسى 1763231 كفـءكفـء4352011/07/16 معلم

نجع معین لریاض االطفال 2011/07/01 ھویدا صابر رشیدى عبدالمجید 2286841 كفـءكفـء4362011/07/16 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2011/02/21 ھیام طھ حسین دمحم 1763298 كفـءكفـء4372011/02/22 معلم

قفط الثانویة بنات 2011/07/01 ھیام عبد الخالق االمیر أحمد 1737427 كفـءكفـء4382011/07/16 معلم

البراھمة األعدادیة بنین 2011/03/01 ھیام محمود جاد محمود 1777466 كفـءكفـء4392011/03/03 معلم

الظافریة ع 2011/07/01 ورده الصغیر دمحم عثمان 2266635 كفـءكفـء4402011/07/16 معلم

نجع وھب هللا االبتدائیة 2011/07/01 وفاء حامد الشامى ابراھیم 2218639 كفـءكفـء4412011/07/16 معلم

الظافریة ع 2011/07/01 وفاء شحتھ على دمحم 2288565 كفـءكفـء4422011/07/16 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشیخیة االعدادیة 2011/02/21 وفاء عبد السالم عبد هللا عبد الرازق 1772020 كفـءكفـء4432011/02/22 معلم

البارود االعدادیة 2011/07/01 وفاء عبدالمعطى دمحم دمحمین 2375162 كفـءكفـء4442011/07/16 معلم

وحدة البراھمة المجمعة 2011/02/21 وفاء دمحم احمد جاد 2228265 كفـءكفـء4452011/02/22 معلم

البراھمھ االبتدائیھ الحدیثھ 2011/07/01 وفاء دمحم احمد مرسى 2230445 كفـءكفـء4462011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى 2011/02/21 وفاء دمحم عبد العزیز اسماعیل 1573352 كفـءكفـء4472011/02/22 معلم

البراھمة األعدادیة بنین 2011/02/21 ولید جاد الرب فندى سید 2230477 كفـءكفـء4482011/02/22 معلم

وحدة البراھمة الجدیدة 2011/07/01 ولید وھبى عطا عیسى 2281543 كفـءكفـء4492011/07/16 معلم

قفط الثانویة الفنیة بنات 2011/07/01 وھیبھ دمحم مبارك محارب 2303900 كفـءكفـء4502011/07/16 معلم

دار السالم 2007/08/21 یاسر جمعة شحات محارب 1791728 كفـءكفـء4512011/02/22 معلم

البراھمة األعدادیة بنین 2011/02/21 یاسر عباس محمود ابراھیم 2228428 كفـءكفـء4522011/02/22 معلم

الظافریة ع 2011/07/01 یاسمین فؤاد عبد الوھاب على 1763145 كفـءكفـء4532011/07/16 معلم

نجع الشیخ 2011/07/01 یاسمین محمود احمد سریع 2223440 كفـءكفـء4542011/07/16 معلم

بئر عنبر للتعلیم االساسى ع 2011/03/01 یسرا دمحم بشارى حمید 1776209 كفـءكفـء4552011/03/03 معلم

نجع الكوم االبتدائیة الجدیدة 2011/07/01 یسرى احمد السمان حفنى 1766490 كفـءكفـء4562011/07/16 معلم

كوم المؤمنین االعدادیھ 2011/02/07 یسرى فھیم راوى عطیتو 2227338 كفـءكفـء4572011/07/16 معلم

الشھید ابو الحجاج 2009/01/15 یسرى دمحم رشوان حامد 1800471 كفـءكفـء4582011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6715 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

جزیرة العبل االبتدائیة 2011/07/01 نھاد دمحم عبدالعظیم البنا 2220088 كفـءكفـء12011/07/16 أمین مكتبة

مدرسة المراشدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 سید على یوسف دمحم 2236623 كفـءكفـء22011/07/16 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید إبراھیم دمحم عبد الباقى اإلعدادیة 2011/07/01 فاطمھ عبدالرحیم محمود اسماعیل 2300345 كفـءكفـء32011/07/16 أخصائى نفسى

اسماعیل رسالن اإلبتدائیة 2011/07/01 مجده ابراھیم محمود دمحم 2236605 كفـءكفـء42011/07/16 أخصائى نفسى

أبو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 نجاح ابوالحمد دمحم عبدالعال 2219551 كفـءكفـء52011/07/16 أخصائى نفسى

القلمینا االعدادیة 2011/07/01 امیمھ عبدالبارى محمود ابراھیم 2225224 كفـءكفـء62011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال نجع مكى 2011/07/01 عائشھ احمد عبدالصادق غالب 2222860 كفـءكفـء72011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال إسماعیل رسالن االبتدائیة 2011/07/01 عزه عاصم احمد دمحم 2217999 كفـءكفـء82011/07/16 أخصائى اجتماعى

ریاض أطفال أبوبكر الصدیق 2011/07/01 عفاف قناوى توفیق احمد 2373126 كفـءكفـء92011/07/16 أخصائى اجتماعى

الشھید السادات بالقلمینا 2011/07/01 نادیھ دمحم حداد مھران 2372406 كفـءكفـء102011/07/16 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1980/09/01 عبد العلیم دمحم عبد الرحمن یونس 690019 كفـءكفـء112009/02/17 معلم أول أ

ریاض أطفال الطلیعة 2011/07/01 ابتسام نصر عبدالرؤف حسن 1699014 كفـءكفـء122011/07/16 معلم

الوقف اإلعدادیة الرسمیة للغات 2011/03/01 ابراھیم ابوالمجد امین حفناوى 1716412 كفـءكفـء132011/03/03 معلم

مدرسة المراشدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ابراھیم توفیق حسین على 2216677 كفـءكفـء142011/07/16 معلم

مدرسة المراشدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 ابراھیم رمضان ابراھیم على 2236631 كفـءكفـء152011/07/16 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/07/01 ابوبكر حسین احمد رسالن 2194987 كفـءكفـء162011/07/16 معلم

الشیخ محمودخلیل الحصري 2011/02/21 احالم ابوالقاسم معروف سلیمان 1717170 كفـءكفـء172011/02/22 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

فصول نجع الجامع اإلعدادیة 2011/07/01 احالم فھمى على احمد 2218836 كفـءكفـء182011/07/16 معلم

أبو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/02/21 احمد ابوبكر الضوى على 1723372 كفـءكفـء192011/02/22 معلم

فصول الحمودى اإلعدادیة 2011/07/01 احمد ابوبكر عبدالعال السمان 2216478 كفـءكفـء202011/07/16 معلم

القلمینا االعدادیة 2011/07/01 احمد حسن احمد عبدالغافر 2193645 كفـءكفـء212011/07/16 معلم

اسماعیل رسالن اإلبتدائیة 2011/07/01 احمد حسن عبدالقادر دمحم 1717564 كفـءكفـء222011/07/16 معلم

فصول الحمودى اإلعدادیة 2011/07/01 احمد حسن دمحم حسن 1716843 كفـءكفـء232011/07/16 معلم

القلمینا االبتدائیة المشتركة 2011/02/21 احمد ضیف هللا دمحم حمادة 742741 كفـءكفـء242011/02/22 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 احمد عبدالراضى حسین حسانین 2218073 كفـءكفـء252011/07/16 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/03/01 احمد كامل عبدهللا دمحم 1726790 كفـءكفـء262011/03/03 معلم

السالم االبتدائیة بالوقف 2011/02/21 احمد دمحم محمود سمان 1723404 كفـءكفـء272011/02/22 معلم

الوقف اإلعدادیة 2011/07/01 احمد محمود على احمد 1716339 كفـءكفـء282011/07/16 معلم

العرب والنجاجرة االبتدائیة 2011/02/21 احمد مراد دمحم دھیس 741526 كفـءكفـء292011/02/22 معلم

نجع الجامع بالمراشدة 2011/07/01 اسراء اسماعیل على حسن 2211606 كفـءكفـء302011/07/16 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/03/01 اسعد عبدالفتاح ھمام دمحم 1726784 كفـءكفـء312011/03/03 معلم

ریاض أطفال اللغات الرسمیة 2011/07/01 اسالم دمحم حسین دمحم 2216270 كفـءكفـء322011/07/16 معلم

فصول الشعراوى االعدادیة بالوقف 2011/07/01 اسماء ابوبكر ضوى على 2218421 كفـءكفـء332011/07/16 معلم

نجع مكى االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 اسماء احمد حسین دمحم 2220304 كفـءكفـء342011/07/16 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم انور السادات بالوقف 2011/02/21 اسماء حسین دمحم ابراھیم 1717060 كفـءكفـء352011/02/22 معلم

الشھید السادات بالقلمینا 2011/02/21 أسماء حشمت موسى دمحم 742719 كفـءكفـء362011/02/22 معلم

الوقف االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/01 اسماء حفنى عبدهللا حفنى 2218396 كفـءكفـء372011/07/16 معلم

الشھید إبراھیم دمحم عبد الباقى اإلعدادیة 2011/03/01 اسماء عبدالرازق فھمى جاد 1716355 كفـءكفـء382011/03/03 معلم

ریاض أطفال اللغات الرسمیة 2011/07/01 اسماء عبدالرحیم على عبدالرحمن 2257185 كفـءكفـء392011/07/16 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/07/01 اسماء عبدالناصر على احمد 2216419 كفـءكفـء402011/07/16 معلم

فصول الشعراوى االعدادیة بالوقف 2011/07/01 اسماعیل احمد حسین اسماعیل 2211656 كفـءكفـء412011/07/16 معلم

الطلیعة االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 اسماعیل حسین احمد دمحم 2392966 كفـءكفـء422011/07/16 معلم

نجع الجامع بالمراشدة 2011/07/01 اسماعیل دمحم احمد دمحم 2302198 كفـءكفـء432011/07/16 معلم

على حسن االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 اسماعیل دمحم األمین السید 2220289 كفـءكفـء442011/07/16 معلم

فصول جزیرة العبل اإلعدادیة 2011/07/01 اسماعیل یوسف صبرى دمحم 2216469 كفـءكفـء452011/07/16 معلم

العروبة االبتدائیة بالقلمینا 2011/07/01 اسھام كمال احمد جاد 2219306 كفـءكفـء462011/07/16 معلم

الشھید حسنى عبادى الثانویة المشتركة 2011/07/01 اشراق ابوبكر حسین عبدالكریم 2216574 كفـءكفـء472011/07/16 معلم

ریاض أطفال السالم 2011/07/01 اكرام محمود سلیمان على 2266178 كفـءكفـء482011/07/16 معلم

ریاض اطفال العروبة 2011/03/01 الزھراء أبوبكر دمحم حفنى 1698921 كفـءكفـء492011/03/03 معلم

الوقف اإلعدادیة 2011/02/21 الزھراء دمحم حجاجى السمان 1716425 كفـءكفـء502011/02/22 معلم

الشھید على عبد هللا أحمد عبد الحى اإلعدادیة 2011/03/01 السید عبدالشافى حسین احمد 1716350 كفـءكفـء512011/03/03 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال الطلیعة 2011/07/01 الشیماء محمود حسین احمد 2220440 كفـءكفـء522011/07/16 معلم

نجع مكى االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 الھام یوسف محمود حسن 2211613 كفـءكفـء532011/07/16 معلم

العرب والنجاجرة االبتدائیة تعلیم أساسى 2011/02/21 امال ابراھیم مشرقى داود 1717593 كفـءكفـء542011/02/22 معلم

فصول نجع الجامع اإلعدادیة 2011/03/01 امال صالح حسن محمود 2053626 كفـءكفـء552011/03/03 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/07/01 امال عبدالعزیز حسن دمحم 1727237 كفـءكفـء562011/07/16 معلم

الشھید السادات بالقلمینا 2011/03/01 أمال عالم برعي فواز 742479 كفـءكفـء572011/03/03 معلم

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/07/01 امل حسانین فاوى جاد 2234671 كفـءكفـء582011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 أمل صالح عبد هللا دمحم 742799 كفـءكفـء592011/03/03 معلم

الوقف الفكریھ 2011/03/01 امل عبدالبارى ابوالمجد دمحم 1722505 كفـءكفـء602011/03/03 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/07/01 امنھ عبدالحمید صادق دمحم 1723474 كفـءكفـء612011/07/16 معلم

ریاض أطفال جزیرة العبل 2011/07/01 امیره عبدالجواد احمد اسماعیل 2237846 كفـءكفـء622011/07/16 معلم

الشیخ محمودخلیل الحصري 2011/07/01 امیره عفیفى ابوالوفا حسن 2234663 كفـءكفـء632011/07/16 معلم

الشھید دمحم انور السادات بالوقف 2011/02/21 أمیمة محمود عبد اللطیف محمود 742524 كفـءكفـء642011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 ایات حسین احمد رسالن 2196959 كفـءكفـء652011/07/16 معلم

الجیل الصاعد بالوقف 2011/07/01 ایات دمحم دمحم عثمان 1717244 كفـءكفـء662011/07/16 معلم

الجیل الصاعد بالوقف 2011/07/01 ایمان ابوالفتوح احمد حفنى 2196517 كفـءكفـء672011/07/16 معلم

الجیل الصاعد بالوقف 2011/07/01 ایمان احمد دمحم ابوزید 2196515 كفـءكفـء682011/07/16 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید على عبد هللا أحمد عبد الحى اإلعدادیة 2011/07/01 ایمان عبدالحمید زكى دمحم 2234790 كفـءكفـء692011/07/16 معلم

ریاض اطفال العروبة 2011/07/01 ایمان عبدالرحیم دمحم على 1698966 كفـءكفـء702011/07/16 معلم

ریاض أطفال إسماعیل رسالن االبتدائیة 2011/07/01 ایمان عبدالموجود فاضل عبدالموجود 2220418 كفـءكفـء712011/07/16 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/07/01 ایمان على ابراھیم احمد 2234652 كفـءكفـء722011/07/16 معلم

القلمینا االعدادیة 2011/03/01 ایمان على سلیم عبدهللا 1716728 كفـءكفـء732011/03/03 معلم

القلمینا االعدادیة 2011/02/21 ایمن عبدالبارى محمود ابراھیم 1716161 كفـءكفـء742011/02/22 معلم

ریاض اطفال الجیل الصاعد 2011/07/01 ایناس عبدالحمید دمحم سباعى 2237848 كفـءكفـء752011/07/16 معلم

القلمینا الثانویة المشتركة 2011/07/01 بركات دمحم حسین باشا 2219552 كفـءكفـء762011/07/16 معلم

الطلیعة االبتدائیة بالوقف 2011/03/01 بسمة عبدالرحیم حسین احمد 1722489 ضعیفضعیف772011/03/03 معلم

الوقف الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 تریز التقى امین عجایبى 2234678 كفـءكفـء782011/07/16 معلم

النصر االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 جیھان میالد ایوب جادهللا 2218413 كفـءكفـء792011/07/16 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 حازم احمد ابراھیم عاید 2216528 كفـءكفـء802011/07/16 معلم

القلمینا االعدادیة 2011/07/01 حاكم ابراھیم محمود ابراھیم 2225252 كفـءكفـء812011/07/16 معلم

فصول الحمودى اإلعدادیة 2011/07/01 حجاج  جمعھ  على شمروخ 2216451 كفـءكفـء822011/07/16 معلم

الشعلة االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 حسام اسماعیل عبداللطیف على 2220401 كفـءكفـء832011/07/16 معلم

الناصریة االبتدائیة بالوقف 2011/03/01 حسن فھمي دمحم حسین 742096 كفـءكفـء842011/03/03 معلم

النصر االبتدائیة بالوقف 2011/02/21 حسین دمحم محمود قاسم 734429 كفـءكفـء852011/02/22 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حاجر الجبل اإلعدادیة 2011/07/01 حماده سیف النصر رسالن دمحم 2220432 كفـءكفـء862011/07/16 معلم

أبو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 حماده فاوى دمحم محمود 2219554 كفـءكفـء872011/07/16 معلم

الشیخ محمودخلیل الحصري 2011/07/01 حمدى ابوالوفا فارس عبدالرحیم 2219546 كفـءكفـء882011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 حنان دمحم طھ عبدالكریم 2234649 كفـءكفـء892011/07/16 معلم

الشھید حسنى عبادى الثانویة المشتركة 2011/07/01 خالد عبدالحمید خالد ابراھیم 2219550 كفـءكفـء902011/07/16 معلم

الشعلة االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 خدیجھ محمود عبدالحى احمد 2220408 كفـءكفـء912011/07/16 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/07/01 خیرة اسماعیل عبد اللطیف حسین 742655 كفـءكفـء922011/07/16 معلم

نجع الجامع بالمراشدة 2011/07/01 دعاء حلمى بھیج بكرى 2219555 كفـءكفـء932011/07/16 معلم

ریاض أطفال العرب والنجاجرة 2011/07/01 دعاء عبدالعلیم العبد على 1716888 كفـءكفـء942011/07/16 معلم

ریاض أطفال  الشیخ جاد 2011/07/01 دعاء عبدهللا محمود دمحم 1698910 كفـءكفـء952011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/07/01 دینا احمد السمان سلیمان 2284972 كفـءكفـء962011/07/16 معلم

العروبة االبتدائیة بالقلمینا 2011/03/01 دینا على احمد على 1723278 كفـءكفـء972011/03/13 معلم

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/07/01 رامى رومانى عطیھ جندى 2220431 كفـءكفـء982011/07/16 معلم

الشھید على عبد هللا أحمد عبد الحى اإلعدادیة 2011/02/21 رزیقى ثابت وھیب عبدالمالك 1716820 كفـءكفـء992011/02/22 معلم

على حسن االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 رشا عبدالرازق عامر مرعى 2219926 كفـءكفـء1002011/07/16 معلم

نجع مكى االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 رشا دمحم احمد دمحم 2219345 كفـءكفـء1012011/07/16 معلم

ریاض أطفال اللغات الرسمیة 2011/07/01 رشا محمود ابراھیم حسن 2303739 كفـءكفـء1022011/07/16 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ جاد االبتدائیة 2011/07/01 رقیھ احمد على دمحم 2302200 كفـءكفـء1032011/07/16 معلم

فصول جزیرة العبل اإلعدادیة 2011/07/01 رندا رشدى تمام دمحم 2225382 كفـءكفـء1042011/07/16 معلم

الطلیعة االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 رندة عبدالحمید حسن اسماعیل 2211604 كفـءكفـء1052011/07/16 معلم

الشھید حسنى عبادى الثانویة المشتركة 2011/07/01 رھام محمود عبداللطیف محمود 2211651 كفـءكفـء1062011/07/16 معلم

الوقف االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/01 رومانى رؤوف بالمون ماضى 2236620 كفـءكفـء1072011/07/16 معلم

الشھید على عبد هللا أحمد عبد الحى اإلعدادیة 2011/07/01 رومانى فؤاد تامر عبید 2219543 كفـءكفـء1082011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 رؤیھ اسعد لبیق دمحم 742057 كفـءكفـء1092011/07/16 معلم

على حسن االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/21 سامیة رشدى سویرس بقطر 1726960 كفـءكفـء1102011/02/22 معلم

ریاض اطفال العروبة 2011/02/21 سامیة سعد شمروخ بغدادى 1698830 كفـءكفـء1112011/02/22 معلم

فصول الشعراوى االعدادیة بالوقف 2011/07/01 سامیھ احمد عبادى دمحم 2218420 كفـءكفـء1122011/07/16 معلم

ریاض أطفال  الشیخ جاد 2011/07/01 سامیھ ناصر احمد دمحم 2237844 كفـءكفـء1132011/07/16 معلم

حاجر الجبل اإلعدادیة 2011/07/01 سحر عبدالقوى ابوبكر احمد 2219425 كفـءكفـء1142011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/02/21 سحر عبدهللا رشدى دمحم 1726859 كفـءكفـء1152011/02/22 معلم

اسماعیل رسالن اإلبتدائیة 2011/07/01 سحر دمحم العبد جاد 2222846 كفـءكفـء1162011/07/16 معلم

ریاض أطفال  الشیخ جاد 2011/07/01 سحر دمحم محمود دمحم 2266180 كفـءكفـء1172011/07/16 معلم

نجع مكى االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 سعاد عبدالعزیز حسن دمحم 2211610 كفـءكفـء1182011/07/16 معلم

النصر االبتدائیة بالوقف 2011/02/21 سعاد دمحم دردیر دمحم 1723422 كفـءكفـء1192011/02/22 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العرب والنجاجرة تعلیم أساسى ع 2011/07/01 سعاد نصر دمحم جاد 2225231 كفـءكفـء1202011/07/16 معلم

الشیخ جاد االبتدائیة 2011/07/01 سعدیھ دمحم حسن محمود 2234659 كفـءكفـء1212011/07/16 معلم

الشھید السادات بالقلمینا 2011/07/01 سعیده محمود دمحم حفنى 2219428 كفـءكفـء1222011/07/16 معلم

ریاض أطفال الشھید السادات بالقلمینا 2011/07/01 سلمھ حامد حسین عبدالسمیع 2212457 كفـءكفـء1232011/07/16 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/07/01 سلوى حسین دمحم حسین 2252967 كفـءكفـء1242011/07/16 معلم

أبو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 سلوى كمال سلیمان بباوى 2207035 كفـءكفـء1252011/07/16 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 سلوى محمود احمد حسین 2212473 كفـءكفـء1262011/07/16 معلم

الوقف االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/01 سمر دمحم محمود دمحم 2282118 كفـءكفـء1272011/07/16 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 سمیر ابوبكر ابراھیم عبدالرحیم 2216556 كفـءكفـء1282011/07/16 معلم

الوقف اإلعدادیة 2011/02/21 سمیرة عبدالرازق ابراھیم عبدالرحیم 1716420 كفـءكفـء1292011/02/22 معلم

ریاض أطفال جزیرة الحمودى 2011/02/21 سھام خلف عبدالاله محمود 2194937 كفـءكفـء1302011/02/22 معلم

الشھید السادات بالقلمینا 2011/07/01 سھام فھمى السمان دمحم 1724912 كفـءكفـء1312011/07/16 معلم

القلمینا الثانویة المشتركة 2011/02/21 سھیر على احمد على 1716170 كفـءكفـء1322011/02/22 معلم

العروبة االبتدائیة بالقلمینا 2011/07/01 سومھ سعد شمروخ بغدادى 2236602 كفـءكفـء1332011/07/16 معلم

على حسن االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 سید دمحم عبدالرحیم على 2197000 كفـءكفـء1342011/07/16 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/02/21 سید دمحم على دمحم 1727273 كفـءكفـء1352011/02/22 معلم

الوقف اإلعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/01 سیدة محمود دمحم راوى 1715335 كفـءكفـء1362011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ریاض أطفال نجع مكى 2011/07/01 شادیة وصفى ینى جرجس 1698873 كفـءكفـء1372011/07/16 معلم

فصول نجع الجامع اإلعدادیة 2011/07/01 شادیھ حسین خضرى محمود 2225247 كفـءكفـء1382011/07/16 معلم

العرب والنجاجرة االبتدائیة 2011/02/21 شربات عبدالعلیم على محمود 1722226 كفـءكفـء1392011/02/22 معلم

اسماعیل رسالن اإلبتدائیة 2011/07/01 شویكار محمود حداد مھران 741523 كفـءكفـء1402011/07/16 معلم

الوقف اإلعدادیة 2011/07/01 شیماء ابراھیم على محمود 1714881 كفـءكفـء1412011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 صابرین احمد وزیرى عبدالرحیم 1722628 كفـءكفـء1422011/07/16 معلم

ریاض أطفال  الشیخ جاد 2011/07/01 صباح دمحم امین عبدالمجید 2220136 كفـءكفـء1432011/07/16 معلم

نجع الجامع بالمراشدة 2011/02/21 صبري عبد الغني عبد السالم عبد اللطیف 742652 كفـءكفـء1442011/02/22 معلم

السالم االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 صفاء ابوبكر دمحم جعفر 2219370 كفـءكفـء1452011/07/16 معلم

الشھید السادات بالقلمینا 2011/07/01 صفاء دمحم بدوي علي 742687 كفـءكفـء1462011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 صفیھ احمد عبدالصادق غالب 2220305 كفـءكفـء1472011/07/16 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 طارق عبدالحمید حسین دمحم 2216697 كفـءكفـء1482011/07/16 معلم

القلمینا االعدادیة 2011/07/01 عادل امام توفیق دمحم 2259079 كفـءكفـء1492011/07/16 معلم

العرب والنجاجرة تعلیم أساسى ع 2011/07/01 عاطف محمود عبدالحافظ جادهللا 2218409 كفـءكفـء1502011/07/16 معلم

العروبة االبتدائیة بالقلمینا 2011/02/21 عایدة محمود ابو العال دمحم 742544 كفـءكفـء1512011/02/22 معلم

جزیرة العبل االبتدائیة 2011/07/01 عایده عبدالحمید احمد دمحم 2225288 كفـءكفـء1522011/07/16 معلم

النصر االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 عایده دمحم محمود وھب هللا 2192688 كفـءكفـء1532011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوقف اإلعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/01 عبدالرحمن كامل فاوى عبدالدایم 2219364 كفـءكفـء1542011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 عبدالرحیم محمود عبدالرحیم احمد 2234769 كفـءكفـء1552011/07/16 معلم

السالم اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبدالصبور ابراھیم دمحم احمد 2216536 كفـءكفـء1562011/07/16 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 عبدالصبور السید عبدالقادر دمحم 2218665 كفـءكفـء1572011/07/16 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/02/21 عبدالقادر حسین دمحم محمود 742596 كفـءكفـء1582011/02/22 معلم

على حسن االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 عبدالاله عطیھ فرغلى احمد 2219545 كفـءكفـء1592011/07/16 معلم

الناصریة االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 عبدالواحد محمود ابراھیم دمحم 2219557 كفـءكفـء1602011/07/16 معلم

الشعلة االبتدائیة بالمراشدة 2011/03/01 عبیر احمد على دمحم 1726989 كفـءكفـء1612011/03/03 معلم

العرب والنجاجرة االبتدائیة 2011/02/21 عز ابوالحجاج فاوى دمحم 1722265 كفـءكفـء1622011/02/22 معلم

الطلیعة االبتدائیة بالوقف 2011/03/01 عزة عبد الحمید دمحم حسن 742648 كفـءكفـء1632011/03/03 معلم

ریاض أطفال اللغات الرسمیة 2011/07/01 عزة عبدالحمید دمحم محمود 2216271 كفـءكفـء1642011/07/16 معلم

الشعلة االبتدائیة بالمراشدة 2011/03/01 عزة محمود لبیق دمحم 1722689 كفـءكفـء1652011/03/03 معلم

الشھید حسنى عبادى الثانویة المشتركة 2011/07/01 عزة یوسف محمود حسن 1714927 كفـءكفـء1662011/07/16 معلم

السالم االبتدائیة بالوقف 2011/03/01 عزه ابوالوفا احمد ربیع 742669 كفـءكفـء1672011/03/03 معلم

الطلیعة االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 عزه دمحم صالح الدین حسین على 2196967 كفـءكفـء1682011/07/16 معلم

نجع الجامع بالمراشدة 2011/07/01 عسران عبدالرحیم دمحم عسران 2219291 كفـءكفـء1692011/07/16 معلم

الوقف االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/01 عصام حسن یوسف حسن 2220113 كفـءكفـء1702011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشعلة االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 عصام عبده فھمى دمحمین 2220397 كفـءكفـء1712011/07/16 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/07/01 عطیات محمود دمحم محمود 2190305 كفـءكفـء1722011/07/16 معلم

على حسن االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 عالء احمد رسالن دمحم 2195136 كفـءكفـء1732011/07/16 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 عالء جابر احمد حسین 2218672 كفـءكفـء1742011/07/16 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/07/01 عالء دمحم احمد عبدالرحیم 2389819 كفـءكفـء1752011/07/16 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 على احمد حماد حمادى 2220296 كفـءكفـء1762011/07/16 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/03/01 على حسن اسماعیل على 1717395 كفـءكفـء1772011/03/03 معلم

الشیخ جاد االبتدائیة 2011/07/01 على دمحم حسین دمحم 1723299 كفـءكفـء1782011/07/16 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 على دمحم على دمحم 2218659 كفـءكفـء1792011/07/16 معلم

حاجر الجبل اإلعدادیة 2011/07/01 على نصر عبدالرؤوف حسن 2219199 كفـءكفـء1802011/07/16 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/07/01 عماد رشدى حافظ خلیل 2234660 كفـءكفـء1812011/07/16 معلم

فصول جزیرة العبل اإلعدادیة 2011/07/01 عمرو ابوبكر ابراھیم حسین 2356776 كفـءكفـء1822011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/03/01 عمرو دمحم محمود دمحم 1691897 كفـءكفـء1832011/03/03 معلم

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/07/01 عنیات فوزي دمحم علي 742389 كفـءكفـء1842011/07/16 معلم

جزیرة العبل االبتدائیة 2008/04/01 غادة فكرى عبده الصاوى 742692 كفـءكفـء1852011/07/16 معلم

الناصریة االبتدائیة بالوقف 2011/02/21 غادة قناوى احمد حسین 1727123 كفـءكفـء1862011/02/22 معلم

الشھید على عبد هللا أحمد عبد الحى اإلعدادیة 2011/07/01 غادة دمحم عبدالحمید دمحم 2117020 كفـءكفـء1872011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الناصریة االبتدائیة بالوقف 2011/02/21 فاطمة أبو بكر أحمد عبد الرحمن 742166 كفـءكفـء1882011/02/22 معلم

ریاض أطفال اللغات الرسمیة 2011/07/01 فاطمة عبدالحمید احمد دمحم 2211659 كفـءكفـء1892011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة مبارك عبدالعال محمود 2219960 كفـءكفـء1902011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة یوسف على محمود 2211646 كفـءكفـء1912011/07/16 معلم

الوقف الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 فاطمھ احمد تكرونى اسماعیل 2234677 كفـءكفـء1922011/07/16 معلم

فصول نجع الجامع اإلعدادیة 2011/07/01 فاطمھ الزھراء عبدالراضى دمحم صیاح 2234793 كفـءكفـء1932011/07/16 معلم

الوقف االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/01 فاطمھ دمحم عكاشھ دمحم 2197173 كفـءكفـء1942011/07/16 معلم

الشھید السادات بالقلمینا 2011/07/01 فایز فرید حبیب صلیب 2303741 كفـءكفـء1952011/07/16 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/07/01 فایزة احمد اسماعیل السید 739174 كفـءكفـء1962011/07/16 معلم

الشھید دمحم انور السادات بالوقف 2011/07/01 فایزه ابراھیم على احمد 2220298 كفـءكفـء1972011/07/16 معلم

فصول الحمودى اإلعدادیة 2011/03/01 فخرى دمحم فخرى یحى 1726802 كفـءكفـء1982011/03/03 معلم

اسماعیل رسالن اإلبتدائیة 2011/02/21 قمر زكى فاوى دمحم 1723236 كفـءكفـء1992011/02/22 معلم

اسماعیل رسالن اإلبتدائیة 2011/03/01 كریمة دمحم حسن دمحم 2053619 كفـءكفـء2002011/03/03 معلم

الشیخ جاد االبتدائیة 2011/07/01 لیلى حماده محمود دمحم 2234655 كفـءكفـء2012011/07/16 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 ماجده محمود احمد حسین 2212467 كفـءكفـء2022011/07/16 معلم

ریاض اطفال العروبة 2011/03/01 مایزة احمد عبادى دمحم 1716926 كفـءكفـء2032011/03/03 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/07/01 مجده عبدالقوى على عبدالرحمن 2220413 كفـءكفـء2042011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العرب والنجاجرة االبتدائیة تعلیم أساسى 2011/07/01 محسن عامر دمحم اسماعیل 1727136 كفـءكفـء2052011/07/16 معلم

الوقف اإلعدادیة 2011/02/21 دمحم ابراھیم دمحم محمود 1716775 كفـءكفـء2062011/02/22 معلم

الطلیعة االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 دمحم ابراھیم محمود حسین 2236594 كفـءكفـء2072011/07/16 معلم

القلمینا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم احمد حسین احمد 2062446 كفـءكفـء2082011/07/16 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/03/01 دمحم احمد دمحم حسن 1723507 كفـءكفـء2092011/03/03 معلم

الشھید على عبد هللا أحمد عبد الحى اإلعدادیة 2011/07/01 دمحم اسماعیل حسن دمحم 1722327 كفـءكفـء2102011/07/16 معلم

القلمینا االعدادیة 2011/02/21 دمحم اسماعیل عبداللطیف على 1723113 كفـءكفـء2112011/02/22 معلم

السالم اإلعدادیة المشتركة 2008/04/01 دمحم حسین سیف النصر حسن 1716399 كفـءكفـء2122011/03/03 معلم

الوقف اإلعدادیة الرسمیة للغات 2011/07/01 دمحم رمضان على احمد 1717435 كفـءكفـء2132011/07/16 معلم

على حسن االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/03/01 دمحم سعدالدین احمد على 1722967 كفـءكفـء2142011/03/03 معلم

القلمینا االعدادیة 2011/02/21 دمحم سعود محمود دمحم 1716676 كفـءكفـء2152011/02/22 معلم

مدرسة المراشدة الثانویة المشتركة 2011/07/01 دمحم على عبدالراضى زیدان 2234650 كفـءكفـء2162011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/02/21 دمحم على عریبى دمحم 1717010 كفـءكفـء2172011/02/22 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 دمحم على محمود على 2218654 كفـءكفـء2182011/07/16 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم كامل فؤاد محمود 1723486 كفـءكفـء2192011/07/16 معلم

على حسن االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 دمحم محمود زناتى اسماعیل 2220290 كفـءكفـء2202011/07/16 معلم

العرب والنجاجرة تعلیم أساسى ع 2011/03/01 دمحم مصطفى على السید 1716691 كفـءكفـء2212011/03/03 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید على عبد هللا أحمد عبد الحى اإلعدادیة 2011/07/01 محمود  على عبدالرحیم على 2234777 كفـءكفـء2222011/07/16 معلم

الشعلة االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 محمود اسماعیل على محمود 2220390 كفـءكفـء2232011/07/16 معلم

اسماعیل رسالن اإلبتدائیة 2011/02/21 محمود حسن عبدالباسط مھران 1727163 كفـءكفـء2242011/02/22 معلم

الوقف الثانویة الصناعیة المشتركة 2011/07/01 محمود حسین احمد جھالن 2219227 كفـءكفـء2252011/07/16 معلم

الناصریة االبتدائیة بالوقف 2011/02/21 محمود شعبان خلیفة سالمة 1723393 كفـءكفـء2262011/02/22 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/07/01 محمود عبدالقوى حسن جوھر 2193670 كفـءكفـء2272011/07/16 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 محمود دمحم محمود دیاب 2216511 كفـءكفـء2282011/07/16 معلم

الوقف االبتدائیة الرسمیة للغات 2011/07/01 محمود دمحم یوسف على 2220295 كفـءكفـء2292011/07/16 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 محمود یسن على حسن 731469 كفـءكفـء2302011/07/16 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/07/01 مدیحھ محمود دمحم اسماعیل 2234662 كفـءكفـء2312011/07/16 معلم

الناصریة االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 مرفت دمحم احمد حفنى 2234672 كفـءكفـء2322011/07/16 معلم

الوقف اإلعدادیة المھنیة 2011/03/01 مروة احمد دمحم محمود 1716859 كفـءكفـء2332011/03/03 معلم

جزیرة العبل االبتدائیة 2011/07/01 مروة دمحم عبدالحمید شرقاوى 1723449 كفـءكفـء2342011/07/16 معلم

نجع الجامع بالمراشدة 2011/07/01 مروه احمد على احمد 2219548 كفـءكفـء2352011/07/16 معلم

الشھید على عبد هللا أحمد عبد الحى اإلعدادیة 2011/07/01 مروه عبدالمنعم طایع احمد 2211653 كفـءكفـء2362011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/07/01 مروه دمحم عبدالموجود حسن 2204027 كفـءكفـء2372011/07/16 معلم

الشھید على عبد هللا أحمد عبد الحى اإلعدادیة 2011/07/01 ممدوح شورة احمد عبدالرحیم 1723378 كفـءكفـء2382011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/07/01 ممدوح عبدالراضى احمد ابراھیم 1722452 كفـءكفـء2392011/07/16 معلم

الشعلة االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 منال معاطى احمد عالم 2211648 كفـءكفـء2402011/07/16 معلم

اسماعیل رسالن اإلبتدائیة 2011/07/01 منتصر فكرى ابراھیم على 1722530 كفـءكفـء2412011/07/16 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/02/21 منى اسماعیل حسن احمد 742379 كفـءكفـء2422011/02/22 معلم

على حسن االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 موافى عبدالعاطى دمحم عبدالمعین 2220288 كفـءكفـء2432011/07/16 معلم

على حسن االعدادیة للتعلیم االساسى 2011/07/01 موسى فؤاد سمعان موسى 1714741 كفـءكفـء2442011/07/16 معلم

نجع مكى االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 مؤمن فوزى فھمى توفیق 2193747 كفـءكفـء2452011/07/16 معلم

على حسن االبتدائیة للتعلیم االساسى 2011/02/21 مؤمن یعقوب اسطفانوس رزیق 1722855 كفـءكفـء2462011/02/22 معلم

القلمینا الثانویة المشتركة 2011/07/01 میالد طوبیھ فیلبس شنوده 2225261 كفـءكفـء2472011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/02/21 نادى وصفى ینى جرجس 1722546 كفـءكفـء2482011/02/22 معلم

الشعلة االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 نادیة حلمى احمد دمحم 1722246 كفـءكفـء2492011/07/16 معلم

ریاض عمر بن الخطاب بالمراشدة 2011/07/01 نادیھ على احمد مرسى 2237841 كفـءكفـء2502011/07/16 معلم

ریاض أطفال الشعلة 2011/07/01 ناھد ابوالعباس دیاب شحات 2211661 كفـءكفـء2512011/07/16 معلم

الناصریة االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 ناھد عبد اللطیف على أحمد 741568 كفـءكفـء2522011/07/16 معلم

القلمینا االعدادیة 2011/07/01 ناھیھ فھمى السمان دمحم 2225242 كفـءكفـء2532011/07/16 معلم

ریاض اطفال نجع الجامع 2011/07/01 نجالء ابراھیم فاوى سلیمان 2237842 كفـءكفـء2542011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 نجالء عالم احمد مرسى 2219980 كفـءكفـء2552011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القلمینا االعدادیة 2011/07/01 نجالء فتحى احمد دمحم 2200921 كفـءكفـء2562011/07/16 معلم

الشھید السادات بالقلمینا 2011/07/01 نجالء دمحم ابراھیم عبدالباقى 2211658 كفـءكفـء2572011/07/16 معلم

ریاض أطفال السالم 2011/07/01 نجالء محمود على دمحم 2212462 كفـءكفـء2582011/07/16 معلم

حاجر الجبل االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 نجوى ابراھیم دمحم ابراھیم 2220292 كفـءكفـء2592011/07/16 معلم

ریاض أطفال نجع مكى 2011/02/21 نصرة دمحم محمود مھران 2133360 كفـءكفـء2602011/02/22 معلم

الوقف الثانویة التجاریة 2011/07/01 نعمة سید محمود عبدالرحیم 2212471 كفـءكفـء2612011/07/16 معلم

نجع مكى االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 نعمھ سعید حسن عبدالرحمن 2234771 كفـءكفـء2622011/07/16 معلم

ریاض اطفال الجیل الصاعد 2011/07/01 نھا ابوبكر حسین عبدالكریم 2252966 كفـءكفـء2632011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/02/21 نوال قاسم عبدالغنى ریان 742804 كفـءكفـء2642011/02/22 معلم

یعمل بالدیوان 2011/02/21 نورا عطیتو فرغلى احمد 742724 كفـءكفـء2652011/02/22 معلم

النھضة الحدیثة بالوقف 2011/03/01 نوسھ خلیفة حسین أحمد 742658 كفـءكفـء2662011/03/03 معلم

ریاض أطفال إسماعیل رسالن االبتدائیة 2011/07/01 نیفین ناشد مسدارى اسكاروس 2195227 كفـءكفـء2672011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/07/01 ھالة نصرالدین زكى اسماعیل 1717346 كفـءكفـء2682011/07/16 معلم

جزیرة العبل االبتدائیة 2011/07/01 ھالھ  رفاعى دمحم محمود 2234638 كفـءكفـء2692011/07/16 معلم

ریاض أطفال الشعلة 2011/07/01 ھالھ احمد دمحم ابراھیم 2220437 كفـءكفـء2702011/07/16 معلم

ریاض أطفال الشھید السادات بالقلمینا 2011/07/01 ھالھ عبدالعاطى ابو راضى احمد 2119711 كفـءكفـء2712011/07/16 معلم

جزیرة الحمودى االبتدائیة 2011/07/01 ھانى شرقاوى كامل ابوالوفا 2356131 كفـءكفـء2722011/07/16 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الوقف اإلعدادیة المھنیة 2011/02/21 ھبة دمحم ابراھیم یوسف 1716683 كفـءكفـء2732011/02/22 معلم

ریاض أطفال الطلیعة 2011/07/01 ھبھ عبدالراضى حسین حسانین 2220443 كفـءكفـء2742011/07/16 معلم

الشھید إبراھیم دمحم عبد الباقى اإلعدادیة 2011/07/01 ھبھ عبدالراضى درویش حفنى 2236616 كفـءكفـء2752011/07/16 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیة 2011/07/01 ھدى ابوالعباس دیاب شحات 1722637 كفـءكفـء2762011/07/16 معلم

الشھید دمحم انور السادات بالوقف 2011/02/21 ھدى اسماعیل حسین على 742368 كفـءكفـء2772011/02/22 معلم

نجع الجامع بالمراشدة 2011/07/01 ھدى الشعرانى ابوالوفا حسین 2211612 كفـءكفـء2782011/07/16 معلم

القلمینا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ھدى عبدالناصر على احمد 2211607 كفـءكفـء2792011/07/16 معلم

ریاض أطفال السالم 2011/02/21 ھناء على احمد على 1698788 كفـءكفـء2802011/02/22 معلم

القلمینا االبتدائیة المشتركة 2011/02/21 ھند دردیر علي دمحم 680692 كفـءكفـء2812011/02/22 معلم

الطلیعة االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 ھند سید دمحم على 2258244 كفـءكفـء2822011/07/16 معلم

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/07/01 ھند محمود احمد دمحم 2225273 كفـءكفـء2832011/07/16 معلم

یعمل بالدیوان 2011/07/01 ھنیھ احمد رسالن محمود 2220125 كفـءكفـء2842011/07/16 معلم

2011/07/01 ریاض أطفال الشیخ الشعراوى ھویدا عبدالراضى احمد حسین 2220421 كفـءكفـء2852011/07/16 معلم

ریاض أطفال اللغات الرسمیة 2011/07/01 ھویدا عبدالرحیم محمود ابراھیم 1699036 كفـءكفـء2862011/07/16 معلم

الشعلة االبتدائیة بالمراشدة 2011/03/01 ھویدا عطیتو عبدالجلیل دمحمین 1722698 كفـءكفـء2872011/03/03 معلم

ریاض أطفال الشعلة 2011/07/01 وردة محمود مصرى دمحم 2212460 كفـءكفـء2882011/07/16 معلم

حاجر الجبل االبتدائیة بالوقف 2011/07/01 ورده عبدالقوى عبدالرحیم محمود 2220294 كفـءكفـء2892011/07/16 معلم

-----------------------------------

7438of 6732 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الوقفقنا ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسماعیل رسالن اإلبتدائیة 2011/07/01 ورده عبدالنعیم ابراھیم حسن 2220303 كفـءكفـء2902011/07/16 معلم

عزبة عالم االبتدائیة بالمراشدة 2011/07/01 وفاء ابوبكر عبدالعزیز دمحم 2192695 كفـءكفـء2912011/07/16 معلم

ریاض أطفال إسماعیل رسالن االبتدائیة 2011/03/03 وفاء احمد راوى حسن 1698861 كفـءكفـء2922011/03/03 معلم

نجع الجامع بالمراشدة 2011/07/01 وفاء بدري عباس تمام 742204 كفـءكفـء2932011/07/16 معلم

نجع مكى االبتدائیة بالمراشدة 2011/03/01 وفاء مصطفى سید دمحم 1717221 كفـءكفـء2942011/03/03 معلم

الشیخ الشعراوى اإلبتدائیة بالوقف 2011/07/01 وفاء یوسف ھاللى سمان 2225277 كفـءكفـء2952011/07/16 معلم

الشھید السادات بالقلمینا 2011/07/01 والء دمحم حسن اسماعیل 2302460 كفـءكفـء2962011/07/16 معلم

الشھید على عبد هللا أحمد عبد الحى اإلعدادیة 2011/07/01 ولید عوض عبدالموجود حسین 2216662 كفـءكفـء2972011/07/16 معلم

أبو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 یاسر عبدالحمید على احمد 2220108 كفـءكفـء2982011/07/16 معلم

حاجر الجبل اإلعدادیة 2011/03/01 یوسف احمد دمحم مصطفى 1716797 كفـءكفـء2992011/03/03 معلم

أبو بكر الصدیق االبتدائیة 2011/07/01 یوسف حجازى محمود حفنى 2211609 كفـءكفـء3002011/07/16 معلم
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